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َّبدأت الدعوة هلدم اللغة العربية سنة   كتابـه "املقتطـف"م، حني اقـرتح 1881ّ
ديث، ودعا رجال الفكر إىل بحث اقرتاحه ومناقشته، ثم هاجت املسألة العلوم بلغة احل

ّأحد قضاة حمكمة االستئناف األهلية يف ) وملور(ّم، حـني ألـف 1902مرة أخرى سنة 
ّمرص، من اإلنجليز ، كتابا عام سامه لغة القاهرة، وضع هلا فيه قواعد، واقرتح اختاذها لغة  ّ ً

، فحملت عليه الصحف، مـشرية تها باحلروف الالتينيـةقرتح كتابللعلم واألدب، كام ا
 .ّإىل موضع اخلطر من هذه الدعوة التي ال تقصد إال إىل حماربة اإلسالم يف لغته

 :َّويف هذه السنة كتب حافظ إبراهيم قصيدته املشهورة التي مطلعها
ــت حــصايت    ــيس فأهتم ــت لنف َرجع ْ َُ َّ َ ُْ ََ َ ِ ِْ

  
ُوناديـــت قـــومي فاحتـــسبت  َ َُ َ َ َ   )1(َ حيـــايتَ

م، حني دعا إنجليـزي أخـر، كـان 1926ّار الدعوة من جديد، سنة وُواشتعل أ   
ّيعمل مهندسا للري يف مرص، وهو السري وليم ولكوكس، إىل هجر اللغة العربية، وخطا  ً

ّاللغة املرصية"ّهبذا االقرتاح خطوة عملية، فرتجم أجزاء من اإلنجيل ملا سامه  ، وأشاد "ّ
َّى بالسري ولكوكس، وأيده، فثارت لذلك ثائرة الناس من جديد، وعادوا سالمة موسـ ّ

ّملهامجة الفكرة، والتنديد بام يكمن وراءها من الدوافع السياسية َّ. 
ًولكن الدعوة استطاعت أن جتتذب نفرا من دعاة اجلديد هذه املرة، وبخاصة عند 

، وصنيعهم مـن )-ا احلديثةصانع تركي–نسبة إىل كامل أتاتورك(ّاحلديث عن الكامليني 
ّاستبدال احلروف الالتينية باحلروف العربية، وترمجة القرآن للغة الرتكية، والزام الناس  ُّّ ُّ
ّبالتعبد به، وحتريم تدريس العربية من غري معاهد دينية حمددة، وضـعت حتـت الرقابـة  ََّ ُِ ّ َّ

                                                   
 ). 253ص : (ديوانه )  1(
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ّالشديدة، وقد مضوا من بعد يف مطاردة الكلامت العربيـة األصــ ّل ينفوهنـا مـن اللغـة ِ
ّالرتكية كلمة كلمة، وقد انترشت هذه الدعوة، حتى ترسبت إىل املرسح باختاذ اللهجـة  ِّ َّ ّ

 يف القاهرة ، فكتب "جممع اللغة العربية"ُّالسوقيد، واستطاعت الدعوة أن تتسلل إىل 
 مقـاالت - املعروف بعدائه الرصيح للعربيـة–عضو املجمع عيسى إسكندر املعلوف 

 ."ّاللهجة العربية العاميةعن 
، والكتابـة فيهـا غـري َّأن قواعـدها صـعبة: هية من بينهـاًوقد انتحلوا حججا وا

َّميرسة، وأن التطور قد أصاب اللغات األوروبيية، فلـم ال تتطـور لغتنـا كـام تطـورت  َّ َ ّ َِّ َ ُّ ّ ّ
 جملة"لغاهتم؟ وقد كتبت مقاالت املعلوف يف 

) أكتـوبر(تـرشين األول = هــ 1353 شـعبان : بني سنتي "جممع اللغة العربية
 .)1(م1937) أكتوبر ( ترشين األول = هـ 1356م ، وشعبان 1934

َّويف هذا الوقت استنطق اجلهابذة الرتاث، وبحثوه بحثا جادا، لينهضوا باألمـة،  ً ًّ ُّ
ُالتحفة السنية برشح امل"ّاحلميد، إذ ألف كتابه  ّومن بينهم حممد حميي الدين عبد ِ َُّ َِ َقدمـة َّ ِّ َ

َّاآلجرمية ُّ  مـن 1353من شـهر رمـضان ) ليلة اخلميس( وفرغ من تأليفه، ليلة القدر "ُ
 .اهلجرة
ُّمن ابن آجروم؟ وما مقدمته؟ف ُ 

ُّيقوم العالمة عبداهللا كنون َّ: 
ُّابن آجروم" ُعبداهللا حممد بن حممد بـن الـصنهاجي الفـايس، عـرف بـابن  أبو: ُ ّ

َّآجروم النحوي، املقرئ ال ُّ  .هـ بفاس723هـ، ووفاته عام 672َّشهري، مولده عام ُ
ِّوأخذ عن ابن حيان، وعنه حممد بن عيل الغساين، وله من غري املقدمة ّ ِرشح حرز : ّّ

 .)1("البارع"ّاألماين يف القراءات، ونظم يف قراءة نافع سامه 
                                                   

حممـد حممـد حـسني ، مكتبـة اآلداب ومطبعتهـا بـاجلامميز ، .  يف األدب املعـارص ، دّاالجتاهات الوطنية) 1(
 . )هـ2/341-368(
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 :ُّيقول العالمة عبداهللا كنون
ّستطاع أن خيلد اسمه أبد الدهر بوريقات ال تتجاوز عـدد ذلك الرجل الذي ا"

أصابع اليد الواحدة، ال حتتوي عىل تفكري عميق ، وال عىل فلسفة جديـدة، وإنـام هـي 
ّقواعد أوليه يف علم النحو، مقرره لدى اجلميع َّّ ُّفام الرس يف هذا اخللود الذي أتيح هلـذا . ّ ِّ

ًالرجل؟ حتى لقد فتح لنفسه جماال بني  جدران مدارس القرن العرشين، وحتى أطلـق َّ
ّاآلجرومية ، وأرادو النحـو، ممـا مل : فقـالوا ! َّالناس اسمه عىل النحو، كأنام هو واضعه ُّ ّ

ّذلك الرس هو النبوغ النادر الذي أوحى إليه بمقدمته عىل هذا الوضع ! ينله سيبويه نفسه ّ
صبح دراسة عقلية عميقة، إذ طلـع ّفبينام النحو قد خضع لقوانني املنطق، وأ. العجيب

ّابن آجروم بمقدمته التي يعرض هبا أصول هذا ، ّ العلم يف سذاجة تـشبه عقـل الطفـلُ
ّوترتيب يتوافق وآخر ما قررته البيداغوجية َفال جـرم أن . ّاحلديثة يف أساليب التعليم )2(ّ َ َ

ّتقدم الذي نالته هذه ولقد كان لل. َّعال اسمه عىل األسامء ، ومتجدت ذكراه بني اخلالدين 
ّالعلوم يف هذا العرص تأثري كبـري يف تقـويم ألـسـنة العامــة ، وتـذوقهم ألرسار اللغـة 

 .العربية
ًأما اخلاصة فقد كان جل كالمهم أن مل نقل كله، مستقيام جيـري عـىل الـضوابط  ّ ُّ ُ

ّاآلجرومية ُّ ُ. 
ّ العامل النحوي حممد حم-بمشيئة اهللا –ّفام منهجية املرحوم  احلميد يف  يي الدين عبدّ

ّرشح اآلجرمية؟ ُّ ُ 

                                                   
 
ُّ النبوغ املعريب )1( ُّ) :1/210.( 
 . الرتبية) 2(
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ّسار املرحوم عىل منهجيته يف إحياء الرتاث العريب، والنحوي منه بخاصة، كرشح  ّ ُّ ّ
، ورشح ّوضح املسالك إىل ألفية ابن مالـك، وأّ، وشذور الذهبّقطر الند وبل الصدى

 ..ّابن عقيل، ومغني اللبيب،
 

ّب الـرصف والنحـو، ثـم تنـاول اجلـزء اخلـاص مـن وضع عنوانات ألبوا .1 َّ
ًومية هبذا العنوان؛ مصدرا بُّرُاآلج ّ ً، ثم رشحه؛ مصدرا بـ"قال" ـّ  ."أقول" ّ

ّانتهج منهج الطريقة القياسية .2 َّبحيث تقـدم القاعـدة، ثـم تـرشح مدعمـة  )1(ّ ُ  ُ
 .باألمثلة

لكـريم، َّحوى الشواهد واألمثلة من القرآن ا رشح الفكرة بأسلوب سهل، .3
َّواحلديث النبوي الرشيف، والشعر، والنثر، واملثل،  َِّّ ِّ.. 

ً تفصيلياًأعرب بعض األمثلة إعرابا .4 َّ، ليكون عونا للدرس عىل االحتذاء بهّ ً. 
َسد عور ما رآه ال يويف الف .5 َ َ وقد : ّكرة حقها ، كام يف عالمات الفعل؛ عند قولهَّ

 ..ترك عالمة فعل األمر، 
َّاتبع الـرشح تـ .6 َ َ   فكـان يبـدأ بــ-ّيف جلهـا–دريبات؛ قـسمها عـىل قـسمني ْ

َّالتـذكر ، والفهـم واالســتيعاب، : ؛ يـستوعب فيهـا مهـارات"األسـئلة"
، َّ؛ يستوعب فيهـا؛ مهـارات التطبيـق"مترينات" ُوالتطبيقات، ثم يتبعها بـ

                                                   
 :  وهناك طريقتان أخريان )1(

 ).كلال(ُ، التي ترشح ليتوصل إىل القـاعدة ) اجلزئيات(بحيث تبدأ باألمثلة :  الطريقة االستقرائية -
ِّ الطريقة النص - ًوهي ال ختتلف عن الطريقـة االسـتقرائية ؛ إال يف اسـتخدامها نـصا متكـامال ؛ بـدل : َّ ً ّ ّ ّ َّ

 .ِّاألمثلة املتعددة
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َّوالتحليـل، والرت ً، وأقـواال مــأثورة، َّوقـد تــضمنت آيـات كريمــة. كيـبَّ
  ..ًونصوصا هادفة

َّساير يف أمثلته، وتدريباتـه، النحـو الـوظيفي .7 ، مـن حيـث اختيـار األمثلـة ّ
 .، وقد عاجلها بأسلوب سهل ممتعةَّاحلياتي

َّوما زالت احلملة الرشسة عىل اللغة العربية تتأجح إىل يومنا هذا، فام زلنا ن ّ لحـظ َّ
ّ، وادعاء بأن العامية أسـلس وأيـرس ّمفاضلة بني العامية والفصحى َّ ّ التفـاهم، وبـأن يفّ

ً، ورصفها، وخمارج حروفها، لغة صعبة تعلام وتعالفصحى بنحوها َّ، وأن أسـاليب ًلـيامّ
َّتعلمها وتعليمها عقيمة، وهي التي حتول دون فهم العربية، فجعلت العربية ّ  كبش فداء ّ

ِّلنقائص املعلمني، واإلعالميني يلفقون هلا العيـوب ، وهـي بريئـة منهــا، لـذا أخـذوا  ّ ّ
... ِّيروجون للعاميـّة لتكون لغة التخاطب يف الكتابة، واآلداب، والفنون، واملعامالت، 

ّوال خيفى عىل أحد أن شاشات التلغاز صارت، فضال عن التحـدث بالعاميـة، تكتـب  َّ ًِّ
َّبالعامية أيضا، مما يساعد عىل ختريب أذواق الناشئة، وإضعاف اللغة العربية وهجرها،  ُّّ ّ ً

 . املؤامرة عليهاوهذا جزء من
ّوينسى أو يتناسى هؤالء الدعاة أن مـا يـؤدى باللغـة العاميـة حيـول دون فهـم  ُّ َّ ُّ
ّاللهجات العربية من املحيط إىل اخلليج، بينام الفصحى موحدة يفهمها اجلميع، أو جل  َِّ َ ّ ّ

ِّالعرب املتعلمني وغري املتعلمني ِّ. 
ّة من عوملة ثقافية، وبخاصة الثقافة َّوال خيفى عىل أحد ما تبثه الشبكات اإلعالمي ّ ّ

ّاألمريكية بقيمها وثقافتها، وذلك الخـرتاق ثقافـة اآلخـر، وبخاصـة الثقافـة العربيـة  َّّ َّ
َاإلسالمية، وهي أخطر احلروب، فام علينا إال أن نتحصن بقيمنا وثقافتنـا وأن ننـرشها  َّ ْ ّ ّ

ّنا شبكاتنا اإلعالمية وقنـوات َّبني أبنائنا ، ونعمل عىل اللحاق بركب احلضارة فتكون ل
َّاتصاالت حديثة تغطي أرجاء الكون الشاسع ّ. 
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َّمكتبة الرشد،بام عرف عنها من خدمة الرتاث بإحيائـه، ألنـه اخلطـوة –لذا رأت ُّ ُ ُّ
ّاألمثل يف املحافظة عىل اهلوية  َّالعربية اإلسالمية، والتطـويرُ ّ ّ، واللحـاق بركـب التقـدم ّ َّ

ّالتحفة السنية"ب  أن ختدم كتا–ّالعلمي  ّ، فطلبت إيل خدمته، فنهجت اخلطوة التالية"ّ ّ: 
ّقابلت نص اآلجرمية عىل ثالث نسخ مطبوعة هي .1 ُّ ُ: 
َّمتن اآلجرمية؛ املطبوع يف تونس؛ الذي صححه األستاذ أمحد املهدي النيفر،  .أ ُّ ُّ

ّوالذي صورته، املكتبة الثقافية؛ بريوت   . لبنان بال تاريخ–َّ
ّآلجرميةمتن ا .ب ُّ ؛ طبعـة رشكـة "َّجمموع املهامت املتـون"؛ املطبوع ضمن، ُ

ّمكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبـي  ّوأوالده بمـصـر؛ الطبعـة الرابعـةّ ؛ ّ
 .م1949 - هـ1369

ّمتن اآلجرمية. ـج ُّ ؛ طبعة دار الكتب "َّجمموع املهامت املتون"املطبوع ضمن،  ؛ُ
 .م1994 -هـ1412األوىل؛ َّ؛ الطبعة  لبنان–، بريوت ّالعلمية

 
 .شكل املتن ، لتسهل قراءته ، ويسهل فهمه. 2
جزئيـة (شكل األمثلة، والتدريبات، لتكون سهلة مفهومـة ممثلـة للقاعـدة  .3

 ).املتن
 .ختريج اآليات الكريمة، ورشح مفرداهتا، وتراكيبها، ومعانيها. 4
 .ّختريج األحاديث الرشيفة. 5
ّل الشواهد الـشعريةشك. 6 ّ ، ورشح مفرداهتـا، وتراكيبهـا، ومعانيهـا، وذكـر َّ

 .ِّمظاهنا
ِّمع إجاليل وتقديري للمرحوم حممد حميي الدين عبد. 7  بذله يف احلميد، عىل ما َّ

َّخدمة اللغة العربية َ، إال أنني وعىل استحياء أقولُّ َّاستدركت ما ظننت أنه قد : ّ
 .. العاملة عمل ليس"ال"َّفاته توضيحه، كالتصغري، و
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َّعز وجل-ًويعلم اهللا ما كابدته يف حماولة خدمة الكتاب، راجيا اهللا ْ أن جيعله يف -َّ
 .ْميزان حسنايت، وأن ينفع به

ِّوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ُ َ. 
 
 
 
 
 
 
 

 

201422 

42001 
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َاحلمد هللا وكفى َ َباده الذين اصطفى، وسالمه عىل عُ َ ْ ّ. 
ِهذا رشح واضح العبارة، طاهر اإلشارة، يانع الثمرة، داين القطاف، كثري األسئلة  ِ ِ ُِ ّْ ُ ُ ٌَ َ َ َ َُّ َ

ْوالتمرينات، قصدت به الزلفى إىل هللا تع ُّ ُ ْاىل تبيسري فهم ّْ ّاملقدمة اآلجرمية((َ ُّ َُ ِ ِّ َ عىل صغار )) ُ
ِا الباب إىل تفهم العربيةّ، ألهنِةّالطلب َّ ُّ َ ُ، التي هي لُ ِغة سيدنا وموالنا رسول اهللا َّ ِ ّ ُ َr ولغـة ،ُ َ ُ

 . ِالكتاب العزيز
َّعز وجل-َّتحق به رضا  اهللا وأرجو أن أس َ؛ فهو خري ما أسعى إليه-َّ ْ ُ َربنا . َ َّ َيك علَ ْ

ُتوكلنا، وإليك أنبنا، وإليك املصري َ َ َْ ْْ َ َ َّ، ربَّ َّنا اغفر يل وولديَ ََ ِ ، وللمـؤمنني واملؤمنـات يـوم ِْ
ُيقوم احلساب ُ  . 

–– 
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َّتعريف النحو، موضوعه، ثمرته، نسبته، واضعه، حكم الشارع   .فيهَّ
ْنحو"كلمة  – َّالتعريف َّ تطلق يف اللغة العربية عىل عدة معـان"َ ّ ُاجلهـة، : منهـا: ُّ َ ِ

ٍتقول ذهبت نحو فالن،  ُ َ ْ ْ ََ ُ ُجهته: أيَ َ َ ُالشبه، واملثل، تقول: ومنها. ِ ْ ِ ُ ْ ٍّحممد نحـو عـيل، أي : ِّ َ َ ْ َ ٌ َّ َ ُ
ُشبهه ُْ ُ، ومثلهِ ُ ْ ِ. 

ْنحو"ُوتطلق كلمة  ُالعلم بالقواعد التي يعرف هبا " : يف اصطالح العلامء عىل"َ َ ُْ
ِأحكام أواخر الك ِ َ ِلامت العربية يف حــال تركيبهـاُ اإلعـراب، والبنـاء، ومـا يتبـع مـن : َّ

 ."ذلك
ِ وموضوع علم النحو–املوضوع  َّ ِ ، من جهة البحث عن أحواهلا : ُ َّالكلامت العريب ُ ُ

 .املذكورة
َّ وثمرة تعلم النحـو–َّالثمرة  َُّ ُصيانة : َ َ َ ِّعن اخلطـأ يف الكالم العريب )1(ّاللسانِ َ ُ، وفهم َ ْ َ
ً واحلديث النبوي فهام صحيحاِالقرآن الكريم، ًَ ّ ِ؛ اللذين ِ ّمها أصل الـرشيعة اإلسـالميةّ ِ ّ ُ ْ َ ،
َوعليهام مدرها ُ ََ. 

                                                   
ّصيانة اللسانني : األسلم أن نقول) 1(  ).القراءة والكتابة(ُ
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 .َّ وهو من العلوم العربية–نسبته 
َّ واملشهور أن أول واضع لعلم النحو هو –واضعه  َ َّ ُّد الدؤيلْأبو األسو: َّ َ ُّ ، بأمر أمري )1(ِ

 . عنهام،– تعاىل–، ريض اهللا )2(ّاملؤمنني عيل بن أيب طالب
ٌ وتعلمه فرض من فروض الكفاية ، وربام–ّحكم الشارع فيه  َ ٍ تعني تعلمه عىل واحدُّ ُ َ َُ َّّ َ ََ ،
ٍفصار فرض عني عليه ْ َْ َ َ. 

    * *     * 

                                                   
ِأبو األسود الدؤيل ظامل بن عمـرو الدييل، ويقال) 1( ّ ّالدؤيل، كان م: َّّ َ ّن سـادات التابعني وأعياهنم، صحب َّ

ًسيدنا عليا بن أيب طالب  ّ فني، وهو برصي، وكان -َّ كرم اهللا وجهه، وريض عنه–ّ ّ، وشهد معه وقعة ص ِ ِ ِ َ َّ ِ َ ْ
ّمن أكمل الرجال رأيا وأسدهم عقال ً ّ. 

ًوهو أول من وضع النحو؛وقيل إن سيدنا عليا  ّ ّ ّ َّtفعـل، اسـم، و: ّالكالم كلـه ثالثـة أرضب: ،وضع له
 .ِّمتم عيل هذا: وحرف، ثم رفعه إليه، وقال له

 ).الفتحـة والضمة والكرسة: عالمات اإلعراب: أي(َّوهو أول من نقط املصحف نقط إعراب 
ــــوع  ــــوان شــــعر مطب ــــه دي ــــويف ســــنة (ل ــــان). هـــــ69ت ــــن خلكــــان، وفيــــات األعي   : ِّاب

)2/535 – 539( . 
ّسيدنا عيل بن أيب طالب اهلاشمي القريش ؛) 2( ّّ ِ يكنى أبا احلسني ، وهو أول من أسلم من الصبيان،والفارس ّ َ َّ ّ

ّ معه يف جل غزواته، بويع لسيدنا عيل "املغوار الذي كان لواء رسول اهللا  ِّt باخلالفة يوم قتل سيدنا ّ
رمضان، ابن حجر، / 17َّ فكان رابع اخللفاء الراشدين، قتله عبد الرمحن بن ملجم يف tعثامن بن عفان 

ِّ، ابن عبدالرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، مطبوع )510-2/705: ( يف متييز الصحابةاإلصابة
 . )68-3/26: (عىل هامش اإلصابة
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ُّ حممد بن حممد بن داود الصنهاجي املعروف بابن  وهو أبو عبداهللا–ِّقال املصنف  ّ ّْ ِّ
ُّآجروم ، املولود يف سنة اثنتـني وسـبعني وسـتمئة، واملتـوىف يف سـنة ثـالث وعـرشين  ُ

 : -تعاىل-رمحه اهللا–َّوسبعمئة من اهلجرة النبوية 
ْالكالم هو اللفظ املركب املفيد بالوضعِ: قال َ ُ َ ُِ ُ َُّْ ُْ ُ ْ َّ ُْ َ. 

ِوأقول للفظ  ْ ٌّلغوي، والثاين نحوي: ُأحدمها: َمعنيان))  الكالم((َّ ْ َّ َّ ُ. 
ُّلغوي فهو عبارةَّأما الكالم ال َ ٌ عام حتصل بسببه فائدةُ َ ِ َ ُ ُ َْ َ ً، سواء أكان لفظا، أم مل يكن ّ

ِكاخلط، والكتابة، واإلشـارة ِّ. 
َّنحوي فال بد من أن جيتمع فيه أربعة أمورَّأما الكالم الو َُ ُّ ْ: 

يكون لفظاْ أن ً. 
أن يكون مركبا .ً 
أن يكون مفيدا ً ْ. 
أن يكون موضوعا بالوضع العريب ِّ ً. 

ًأن يكون صوتا مشتمال عىل بعض احلـروف اهلجائيـة؛ التـي : ًومعنى كونه لفظا ً ْ َ ْ
َأمحد"تبتدئ باأللف، وتنتهي بالياء، ومثاله  ْ ُيكتب" و"َ ُ ٌسعيد" و"ْ ِ ٍإن كل واحدة  ف؛"َ َّ َّ

ًمن هذه الكلامت الثالث عند النطق هبـا، تكون صـوتا مـشـت َّْ َ ٍمال عـىل أربعـة أحـرف ُّ ُ ْ ً
ً؛ فاإلشارة مثال ال تسمى كالما عند النحويني؛ لعدم كوهنا صوتا مـشتمال عـىل َّهجائية ًً ًَّ َّ
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ًت تسمى عند اللغويني كالمابعض احلروف، وإن كان ُّ َّ  .)1(؛ حلصول الفائدة هباُ
ًومعنى كونه مركبا ًأن يكون مؤلفا من كلمتني أو أكثر، نحو: َّ  "حممد مسافر": َّ

العلـم خـري مـا " و"ٍلكل جمتهد نـصيب" و"يبلغ املجتهد املجد" و"العلم نافع"و
ًتسمى كالما، وكل عبارة منهـا   فكل عبارة من هذه العبارات"تسعى إليه مؤلفـة مـن ُ

ًال تسمى كالما عند النحاة إال إذا انضم غريها إليها، كلمتني أو أكثر؛ فالكلمة الواحدة 
ًسواء أكان انضامم غريها إليها حقيقة، كاألمثلة السابقة، أم تقـديرا، كـام إذا  قـال لـك ً

ًحممد؛ فهذه الكلمة تعترب كالما؛ : فتقول. َمن أخوك :قائل َحممـد أخـي؛ : ألن التقـديرٌ ٌ
 .فهي يف التقدير عبارة مؤلفة من ثالث كلامت

أن حيسن سكوت املـتكلم عليـه، بحيـث ال يبقـى الـسامع : ًومعنى كونه مفيدا
ُإذا حرض األستاذ": ًمنتظرا ليشء آخر؛ فلو قلت َ َ ً ال يسمى ذلك كالما، ولو أنه لفظ "َ

َمركب من ثالث كلامت؛ ألن املخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يرتتب عىل حضور  
َإذا حرض ا": األستاذ، فإذا قلت َ  .ً صار كالما، حلصول الفائدة"ُألستاذ أنصبت التالميذَ

أن تكون األلفاظ املستعملة يف الكالم من : ًومعنى كونه موضوعا بالوضع العريب
َحـرض"ًاأللفاظ؛ التي وضعها العرب للداللة عىل معنـى مـن املعـاين، مـثال  َ  كلمـة "َ
 قـد "حممـد"ة وضعها العرب ملعنى، وهو حصول احلضور يف الزمان املايض، وكلمـ

َحـرض "وضعها العرب ملعنى، وهو ذات الشخص املسمى هبـذا االسـم؛ فـإذا قلـت  َ َ
 تكون استعملت كلمتني كل منهام مما وضعه العرب، بخـالف مـا إذا تكلمـت "ٌحممد

 كالفرس، والرتك، والرببر، والفرنج؛ فإنه ال يسمى يف عـرف : بكالم مما وضعه العجم
 .ً وإن سامه أهل اللغة األخرى كالماًعلامء اللغة العربية كالما،

                                                   
ِأشار إليه وبيده أو نحوها: َ اإلشارة)1( ْ َ ِ ِ َ َِ َ ُّأو مأ إليه معربا عن معنى من املعاين؛ كالدعوة إىل الدخول أو : َ َِّ ِ ِ َِ ْ َ َ ِّ َ َْ َ ً َ ُ ًَ

ِاخلروج؛ وا ُ ُتعيني اليشء باليد ونحوها، واإلشارة: ُإلشارةُ َ ََ ْ َ ِْ َ ِ ِِ َّ ُ ُالتلويح بيشء يفهم منه املراد: َ ُ َُ ُ ُُْ ْ َِّ ٍَ ْ َ املعجم . ِ
 ).2/501: ("شور"الوسيط؛ مادة 
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ًيـضييء القمـر لـيال. ٌالسامء صـافية. ٌاهلالل ساطع. ُالبستان مثمر. ٌصحواجلو  ُ .

ُينجح املجتهد َحممد صفوة املرسلني. ال إله إال اهللاُ. ُال يفلح الكسول. ُ حممـد . اهللا ربنا. ٌ
 .نبينا

 
ْمن. َقام. إبراهيم. ّعيل.  حممد ِ. 

 :أمثلة للمركب غري املفيد
مهام . إذا جاء الشتاء. َلو أنصف الناس. ُحرضموت. عبد اهللا. ُمدينة اإلسكندرية

 .ُإن طلعت الشمس، املرائي
*     *    * 

 
 ما الكالم؟   . 1
 ًما معنى كونه لفظا؟ . 2
   ًما معنى كونه مفيدا؟ . 3
 ًما معنى كونه مركبا؟ . 4
 ًما معنى كونه موضوعا بالوضع العريب؟ . 5
 ًمثل بخمسة أمثلة ملا يسمى عند النحاة كالما؟ . 6

 

 .اسم، وفعل، وحرف، وحرف جاء ملعنى: وأقسامه ثالثة: قال
األلفاظ التي كان العرب يستعملوهنا يف كالمهم، ونقلـت إلينـا عـنهم؛ : وأقول

 نتكلم هبا ف حماورتنـا، ودروسـنا، ونقرؤهـا يف كتبنـا، ونكتـب هبـا إىل أهلينـا، فنحن
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االسم، والفعل، : ًوأصدقائنا؛ ال خيلوا واحد منها عن أن يكون واحدا من ثالثة أشياء
 .واحلرف

كلمة دلـت : ما دل عىل مسمى، ويف اصطالح النحويني: ُأما االسم فهو يف اللغة
حممـد، وعـيل، ورجـل، ومجـل، وهنـر، : ن بزمـان، نحـوعىل معنى يف نفسها، ومل تقرت

وتفاحة، وليمونة، وعصا؛ فكل واحد من هذه األلفاظ يدل عىل معنى، وليس الزمـان 
ًداخال يف معناه، فيكون اسام ً. 

كلمة دلت عىل معنى : َاحلدث، ويف اصطالح النحويني: وأما الفعل فهو يف اللغة
:  نحو– التي هي املايض، واحلال، واملستقبل –ثة يف نفسها، واقرتنت بأحد األزمنة الثال

َكتب" َ كلمة دالة عىل معنى، وهو الكتابة، وهذا املعنى مقرتن بالزمـان املـايض،  فإنه "َ
ُيكتب"ونحو  ُ ْ   وهذا املعنى مقرتن بالزمان–ً وهو الكتابة أيضا – فإنه دال عىل معنى "َ

ْاكتب": احلارض، ونحو  وهذا معنـى –ًوهو الكتابة أيضا– فإنه كلمة دالة عىل معنى "ُ
 .مقرتن بالزمان املستقبل؛ الذي بعد زمان املتكلم

ُنرص وينرص وانرص، وفهـم ويفهـم وافهـم، وعلـم ويعلـم : ومثل هذه األلفاظ َ َ ْ ُ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َِ ً َْ َْ ِ ْ ُ َُ ُ َْ َْ
ْواعلم، وجلس وجيلس واجلس، ورضب ويرضب وارضب َ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِْ َْ َ َْ ِ ِ َ َ َ. 

 

− ما دل عىل حدث وقع يف الزمان الذي قبل زمان املتكلم، نحـو  :
َكتب، وخرج، وسمع، وأبرص، وتكلم، واستغفر، واشرتك َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ََ ْ ََ َ َ ْ َ َ َ َِ. 

− ُيكتـب، :  ما دل عىل حدث يقع يف زمان املتكلم أو بعده، نحو ُ ْ َ
ُويفهم،  ََ ُوخيرج، ْ ُ ْ ُويسمع، وينرص، ويتكلم، َ َ َ ْ ََ َ ُ ُ ْ ُويستغفر، ويشرتكُ ِ َ َْ َْ ُ ْ ََ ِ. 

− ْاكتـب، :  التكلم، نحو ما دل عىل حدث يطلب حصوله بعد زمان ُ ْ
ْوافهم، واخرج، واسمع، وتكلم، واستغفر، واشرتك ِ ً ً ً ْْ ْْ ْ ْ ً ْ ُ ِْ َ ْ ْ. 

*     *    * 
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مة دلت عىل معنى يف كل: الطرف، ويف اصطالح النحاة: وأما احلرف فهو يف اللغة
ْمن": غريها، نحو  وهـذا – وهـو االبتـداء –ّ، فإن هذا اللفظ كلمة دلت عىل معنى "ِ

ْذهبت من البيت": املعنى ل يتم حتى تضم إىل هذه الكلمة غريها، فتقول ََ ْ ْ َْ  .ً مثال"َُ
ُكتاب، قلم، دواة، كراسة، جريدة، خليل، صالح، عمران،: أمثلة لالسم ٌ َ َ َ ٌٌ ٌَ َ ُ ٌِ ٌ ََ ّ ٌ ورقة، َ

ِسبع، محار، ذئب، نمر، فهد، برتقالة، كمثراة، نرجسية، وردة، هؤالء، أنتم ٌ ٌ ٌٌ ٌ ٌ ٌٌ ٌ. 
َسافر يسافر سافر، قال يقول قل، أمـن يـأمن ائمـن، ريض يـرىض : لعفأمثلة لل ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ

ْارض، صدق يصدق اصدق، ُ َ ُ اجتهد جيتهد اجتَ ْهد، استغفر يستغفر استغفرَ ُ َ ْ. 
ْىل، عن، عىل، إال، لكن، إن، أن، بىل، بل، قد، سوف، حتى، مل، ْ من، إ:أمثلة للحرف َ ْ ْ ْ ْ

ْال، لن، لو، ملا، لعل، ما، الت، ليت، إن، ثم، أو َ ْ. 
*     *    * 

 
 ا االسم؟  م. 1
 .مثل لالسم بعرشة أمثلة. 2
 ا الفعل؟  م. 3
 إىل كم قسم ينقسم الفعل؟. 4  
  ما املضارع؟ .5

 ما األمر؟. 6 
 املايض؟  ما . 7
 .مثل للفعل بعرشة أمثلة. 8
 ما احلرف؟    . 9

 .مثل للحرف بعرشة أمثلة. 10
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، والتنوين، ودخول األلـف والـالم، وحـروف )1(َفاالسم يعرف، باخلفض: قال
ْمن، وإىل، وعن، وعىل، ويف، ورب، والباء، والكاف، والالم، وحروف : اخلفض، وهي ْ

 .لباء، والتاء، والتاءالقسم، وهي، الواو، وا
لالسم عالمات يتميز عن أخويه الفعل واحلرف بوجود واحدة منها، أو : وأقول

اخلفـض، :  مـن هـذه العالمـات أربـع عالمـات، وهـي– رمحه اهللا -قبوهلا، وقد ذكر 
 .والتنوين، و دخول األلف والالم، ودخول حرف من حروف اخلفض

عبارة عن الكرسة : يف اصطالح النحاةوأما اخلفض فهو يف اللغة، ضد االرتفاع، 
 يف "ِعمرو" و "ِبكر"ناب عنها، وذلك مثل كرسة الراء من التي حيدثها العامل، أو ما 

ٍمررت ببكر": نحو قولك ْ َ ٍكتاب عمرو":  وقولك"َ ُ اسامن؛ لوجـود :  فبكر وعمرو"ِ
 .كرسة يف آخر كل واحد منهام

ُنون الطـائر": وأما التنوين فهو يف اللغة، التصويت، تقول صـوت، ويف :  أي"َ
ًنون ساكنة تتبع آخر االسم لفظا، وتفارقه خطا لالسـتغناء عنهـا : اصطالح النحاة هو

ٍحممـد، وكتـاب، وإيـه، وصـه، ومـسلامت، : بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحـو ٍ ٍ ٍٍ
ٍوفاطامت، وحينئذ، وساعتئذ؛ فهذه الكلامت كلها أسامء، بدليل و ٍ خر ود التنوين يف آجٍ

 .كل كلمة منها
الرجل، ":  يف أول الكلمة نحو"أل"دخول :  من عالمات االسمالعالمة الثالثة

خول فهذه الكلامت كلها أسامء؛ لد؛ "والغالم، والفرس، والكتاب، والبيت، واملدرسة
 .األلف والالم يف أوهلا

                                                   
 ). وحيثام وجد مصطلح اخلفض ومشتقاته: مالحظة هامة. (اجلر: اخلفض)  1(
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َذهبت من البيت إىل ": دخول حرف من حروف اخلفض، نحو: العالمة الرابعة ِ
 اسـم؛ لـدخول حـرف اخلفـض علـيهام، "املدرسة" و "البيت" فكل من "درسةامل

 .)1( يف أوهلام"أل"ولوجود 
سـافرت مـن ": منها االبتداء، نحـو:  وهلا معان"من": وحروف اخلفض هي

و . "اإلسـكندرية سـافرت إىل"االنتهـاء، نحـو :  ومـن معانيهـا"إىل"و . "القاهرة
 ومـن "عـىل"و . "يت السهم عن القـوسرم": املجاوزة نحو:  ومن معانيها"عن"

الظرفيـة، :  ومـن معانيهـا"يف"و . "صعدت عىل اجلبـل": االستعالء، نحو: معانيها
رب رجـل كـريم ": التقليل، نحـو:  ومن معانيها"رب"و . "املاء يف الكوز": نحو
 "الكـاف"و. "مـررت بـالوادي": التعدية، نحو:  ومن معانيها"الباء"، و "قابلني

: ، نحـو)2(امللك:  ومن معانيها"الالم"و. "لييل الكبذر": التشبيه، نحو: ومن معانيها
ــال ملحمــد" ــصاص"امل ــدار، واحلــصري للمــسجد": ، نحــو)3( واالخت ــاب لل  "الب

 ."احلمد هللا": ، نحو)4(واالستحقاق
                                                   

 :ومن عالمات االسم)  1(
 .ا خبيب، يا نسيبة، يا هؤالءي: النداء، نحو.      أ

 .حرض صهيب، عيل جمتهد: االسناد إليه، نحو  .  ب
 ).مثنى زيد(زيدان : النثنية، نحو. جـ
 .زيدون: مجع املذكر السامل، حمو. د

 .املنزل ملحمود: امللك؛ وتقع ذاتني، الثانية منهام هي التي متلك حقيقة، نحو)  2(
ً حقيقا؛ وإنام ختتص باألوىل، وتقترص األوىل عليها، دون متلك حقيقـي ًوتقع بني ذاتني، الثانية منهام ملكا)  3(

 .الرسج للحصان، والفتاح للباب، وللصديق ولد نبيه: من أحدامها لألخرى؛ نحو
 ).2/437: (امحد لألمهات، والشكر للوالدين، النحو الوايف: وتقع بني معنى وذات، نحو)  4(
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M   n : ونحو"واهللاِ": حوالواو، وهي ال تدخل إال عىل االسم الظاهر، ن: األول

  r      q   p   oL ]ونحــو)1 (]2-1: الطــور : M   %  $   #  "   !
  &L ]2 (]2-1: التني(. 

باهللا ": الباء، وال ختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل عىل االسم الظاهر، نحو: والثاين
 ."بل ألرضبن الكسول": ، وعىل الضمري، نحو"َّالجتهدن
M  Í : إال عىل لفظ اجلاللة نحـوالتاء، وال تدخل : والثالث   Ì   Ë

   Ò   Ñ      Ð  Ï  ÎL ]57:األنبياء.[ 
 

 
 ما عالمات االسم؟ .1
 ما معنى اخلفض لغة واصطالحا؟ .2
 ما التنوين لغة واصطالحا؟ .3
 من، الالم، الكاف، رب، عن، يف؟: عىل أي يشء تدل احلروف اآلتية .4
 السم؟ما الذي ختتص واو القسم بالدخول عليه من أنواع ا .5
 ما الذي ختتص تاء القسم بالدخول عليه؟ .6
 .مثل لباء القسم بمثالني خمتلفني .7

*     *    * 
                                                   

وكتاب مسطور، مكتوب . - عليه السالم –ي كلم اهللا عنده موسى بجبل طور سينا الذ) قسم: (والطور)  1(
 .عىل وجه االنتظام

 –جبل املناجـاة لـسيدنا موسـى : بمنبتيهام من األرض املباركة، وطور سنني): قسم: (والتني والزيتون)  2(
 .-عليه السالم 
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 :ميز األسامء التي يف اجلمل اآلتية، مع ذكر العالمة التي عرفت هبا اسميتها* 
-   M   *   )   (   '  &    %   $  #   "       !L ]2-1:الفاحتة[  . 
-  Mº      ¹   ¸   ¶   µ   ´»  L ]45:العنكبوت.[ 
-  M  '   &  %   $  #   "   !L ] 2-1:العرص.[ 
-  MÑ            Ð   ÏÒ   Ù     Ø   ×     Ö        Õ       Ô       Ó  L ]163: البقرة.[ 
-   M  W   V    U  T   SL ]59: الفرقان.[ 
-   M°  ¯   ®  ¬   «   ª    ©  ¨   §   ¦   ¥   ¤   £±  ²   

  ¸     ¶   µ   ´  ³L ]1 (]163-162:األنعام(. 
*     *    * 

 

 .والفعل يعرف بقد، والسني، وسوف، وتاء التأنيث الساكنة: قال
 الفعل عن أخويه االسم، واحلرف بأربع عالمات؛ متى وجدت فيه يتميز: وأقول

 :واحدة منها، أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل
 "السني". 
 "سوف". 
 "وفس". 
تاء التأنيث الساكنة . 

 .املايض، واملضارع:  فتدخل عىل نوعني من الفعل، ومها"قد"أما 

                                                   
ُنسكي")  1(  .عباديت كلها: "ُ
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التحقيق، والتقريب :  ومها–فإذا دخلت عىل الفعل املايض دلت عىل أحد معنيني 
$  M   :- تعـــاىل– فمثـــال داللتهـــا عـــىل التحقيـــق قولـــه –   #   "   !L 
M^  c : انه شـــ– جـــل – وقولـــه )1(]1:املؤمنـــون[    b  a  `  _  L 
، ومثال داللتها عىل "ٌ خالدرساف ْقد": ، وقولنا"ٌ حممدَقد حرض":  وقولنا]18:الفتح[

 .)2("قد غربت الشمس":  وقولك"قد قامت الصالة": التقريب قوله مقيم الصالة
التقليـل :  ومهـا–ًوإذا دخلت عىل الفعل املـضارع دلـت عـىل أحـد معنيـني أيـضا 

 .-والتكثري
قد جيود ":  وقولك"قد يصدق الكذوب": فأما داللتها عىل التقليل؛ فنحو قولك

 ."قد ينجح البليد":  وقولك"البخيل
قـد ":  وقولـك"قد ينال املجتهـد بغيتـه": وأما داللتها عىل التكثري؛ فنحو قولك

 : وقول الشاعر"يفعل التقي اخلري
ـــ ـــْدَق ـــُْ املَركْدُ ي ـــَ بَِّينأَت   ه َ ِِاجـــتَ حَضْع

 
  )3( ُلَلــَّ الزَلِجْعَتْسُ املــَعَ مــُونُكــَ يْدَوقــ     

وأما السني وسوف فيدخالن عـىل الفعـل املـضارع وحـده، ومهـا يـدالن عـىل  
 فأما الـسني "سوف" أقل استقباال من "السني"االستقبال، إال أن : التنفيس، ومعناه

                                                   
 .فازوا وسعدوا ونجوا: أفلح املؤمنني)  1(
 .قرب غروب الشمس)  2(
 .اخلطأ: الزلل)  3(

ُكثريا ما ديرك املتأين ما يسعى إليه، وكثريا ما يق املترسع يف اخلطأ:     املعنى ً. 
 مـن كـالم "كـل"لـيس : قال. أبلغ: ؛ فيكون"كل حاجته"ملا مل يقل؛ : قيل لبعض العلامء:     وفيه املصون

ًلفا مردوداكل حاجته؛ لكان متك: الشعر، وقد صدق، ولو قال البيـت يف املـصون للعـسكري، ديـوان . ً
 ).2ص: (، ديوان القطامي)1/124: (املعاين
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%  M  :-  تعاىل -فنحو قوله    $  #   "   !L] 1 (]142: البقرة( M  =
  >   ?L(] تعـاىل– فنحـو قولـه "سـوف" وأما ].11:الفتح -:  M   T

    W      V  UL ] 5:الضحى[  M    `   _   ^L ]2 (]56:النساء(  M   l
  on   mL ،]152: النساء.[ 

: أما تاء التأنيث الساكنة فتدخل عىل الفعل املـايض دون غـريه؛ والغـرض منهـا
 ْقالت": ًإليه مؤنث سواء أكان فاعال، نحوالداللة عىل أن االسم الذي أسند هذا الفعل 

 ."ِا بالبسطَ دارنْفرشت":  أم كان نائب فاعل، نحو"َ املؤمننيُّ أمُعائشة
واملراد أهنا ساكنة يف أصل وضعها؛ فال يرض حتريكها لعارض التخلص من التقاء 

M 0  :- تعاىل–الساكنني يف نحو قوله    /  .1  L )َّوقالـت اخـرج علـيهن َ ْ َِ ْ َُ َْ ِ َ ( 
M  t  ،]31: يوسف[   s   r  qL  ]35:آل عمران[M     Â   Á  À  L،    
 ].11: فصلت[

قسم :  املؤلف عىل ثالثة أقسامعالمات الفعل التي ذكرهاومما تقدم يتبني لك أن 
وقسم خيـتص بالـدخول عـىل . خيتص بالدخول عىل املايض، وهو تاء التأنيث الساكنة

 .)3(قد: يشرتك بينهام، وهواملضارع، وهو  السني وسوف، وقسم 
داللته عىل الطلب مع قبوله ياء املخاطبـة، أو : وقد ترك عالمة فعل األمر، وهي

ْقم": نون التوكيد، نحو ْاقعد" و "ُ ْاكتب" و "ُ ُ ْانظر" و "ْ ُ  فإن هذه الكلامت األربع "ْ
                                                   

 .اليهود ومن شاكلتهم يف إنكار حتويل القبلة:  اخلفاف العقول"السفهاء")  1(
 .ًندخلهم نارا هائلة نشوهيم فيها: ًنصليهم نارا)  2(
فعلـت، واملفتوحـة للمخاطـب؛ :  للمـتكلم؛ نحـوتاء الفاعل، وهي مضمومة: ومن عالمات املايض. أ)  3(

ْفعلت، واملكسورة للمخاطبة؛ نحو: نحو َ ِفعلت: َ َ َ. 
ترضبني، ونون التوكيد خفيفة كانـت أو ثقيلـة، : ؛ نحو)اخلاطبة(ياء الفاعلة : ومن عالمات املضارع.      ب

 .ودخول أحرف النصب عليه، أو اجلزم
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ة يف والكتابة، والنظر، مع قبوهلـا يـاء املخاطبـ قعود،لوا دالة عىل طلب حصول القيام،
ُقومي، واقعدي": نحو ْ ْاكتبن، وانظـرن إىل مـا ":  أو مع قبوهلا نون التوكيد يف نحو"ُِ َ ُ ْ

 ."ينفعك
 

 ما  عالمات الفعل؟. 1
 إىل كم قسم تنقسم عالمات الفعل؟. 2
  التي ختتص بالفعل املايض؟ما العالمات.3
 كم عالمة ختتص بالفعل املضارع؟. 4
  املايش واملضارع؟ما العالمة التي تشرتك بني.5
 ؟"قد"عليها ما املعاين التي تدل  6
 عىل أي يشء تدل تاء التأنيث الساكنة؟. 7
 ما املعنى الذي تدل عليه السني وسوف؟ وما الفرق بينهام؟. 8
 هل تعرف عالمة متيز فعل األمر؟. 9

 لقد الدالة عىل التحقيق؟مثل بمثالني . 10
 .لة عىل التقريب دا"قد"فيهام مثل بمثالني تكون . 11
 يف أحدامها دالة عىل التقريب ويف اآلخر دالة عىل "قد"مثل بمثالني تكون . 12

 .التحقيق
 يف أحدامها دالة عىل التقليل، وتكون يف اآلخر دالة "قد"مثل بمثالني تكون . 13

 .عىل التكثري
 .ريمثل لقد بمثال واحد حتتمل فيه أن تكون دالة عىل التقليل أو عىل التكث. 14
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مثل لقد بمثال واحد حتتمل أن تكون دالة  عىل التقريب، أو التحقيق، وبني . 15
 .يف هذا املثال متى تكون دالة عىل التحقيق، ومتى تكون دالة عىل التقريب

 
ميز األسامء واألفعال  التي يف العبارات اآلتية، وميز كل  نوع من أنواع األفعال، 

 :لت هبا عىل اسمية الكلمة، أو فعليتها، وهيمع ذكر العالمة التي استدل
§  M  @  ?  >            =   <  ;  :    9  8     7  6   5  4   3   2L 

 ].149: النساء[
§  MTZ  Y  X  W   V   U  )1( [`   _  ^   ]  \   َ  )2(   a     

c  b)3(f    e  d  g )4(  o   n   m  l  k  j  i  h  L 
 ].158: البقرة[

 القاعـد فيهـا خـري مـن )5("ستكون فـتن": -ة والسالم عليه  الصال–قال  •
القائم، والقائم فيها خري من املايش، واملايش فيها خري مـن الـساعي، ومـن 

 ."ً وجد فيها ملجأ او معاذا فيلعذ به)7(، ومن)6(ترشف هلا تسترشفه
                                                   

 .العمرةمعامل دينه يف احلج و: شعائر اهللا)  1(
 .زار البيت املعظم عىل الوجه املرشوع: اعتمر)  2(
 .فال إثم عليه: فال جناح عليه)  3(
 .يدور هبام ويسعى بينهام: يطوف هبام)  4(
 .اختالف الناس يف اآلراء، وما يقع بينهم من القتال) مجع فنته(فتن )  5(

 .فتنة.. والد واجلاهأعجبه واستامله، وعىل هذا يكون املال واأل: فتنه:      ويقال
 .من خاطر بنفسه فيها أهلكته: أي. من انتصب هلا انتصبت له: أي: من ترشف هلا تسترشفه)  6(
 .؛ فمن)6654(؛ رقم )24/158: (البخاري يرشح الكرماين)  7(
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 .واحلرف ما ال يصلح معه دليل االسم، وال دليل الفعل: قال

 مـن  بأنه ال يصح دخـول عالمـة عن أخويه االسم والفعلوأقول يتميز احلرف
عالمات األسامء املتقدمة، وال غريها عليه، كام ال يـصح دخـول عالمـة مـن عالمـات 

ْمن": سبق بياهنا عليه، ومثالهاألفعال التي  ْهل" و "ِ ْمل" و "َ ، فهذه الكلامت الثالث "َ
 عليها؛ فـال ول حرف اخلفض وال التنوين، وال جيوز دخ"أل"ٌحروف، ألهنا ال تقبل 

ْاملن، وال أن تقول: أن تقوليصح  ٌمن، وال أن تقول: ِ ْإىل من، وكذلك بقية احلـروف،: َ ِ 
 وال تـاء التأنيـث الـساكنة، وال "سـوف"ًوأيضا ال يصح أن تدخل ليها الـسني، وال 

ْقد"  . وال غريها مما هو عالمات عىل أن الكلمة فعل"َ
 

. النخلـة: الكلامت اآلتية يف كالم حيسن السكوت  عليهوضع كل كلمة من . 1
. ُحيـصد. ُالفاكهـة. ُالثمـرة. ُيأكل. ُاملاء. ُاألرض. احلديقة. َفهم. ُبنام. ُالقبل
 .ُيذاكر

ضع يف املكان اخلايل من كل من األمثلة اآلتية كلمة يتم هبا املعنى، وبني بعد   .2
 .ذلك عدد أجزاء كل مثال، ونوع كل جزء

ْ حي)أ( ُفظ َ َالدرس. . . َ ْ ُيكثر ) و.                 (َّ َُ َببالد مرص. . . ْ ْ ِ ِ َ ِ. 
َالثور األرض) . . . ب( ْ َُ ْ ُالوالد ) ز.               (َّ َ ِعىل ابنه. . . ْ ِ ْ. 
ُيسبح ) ج( ْ ُالوالد املؤدب ) ح.              (ِيف النهر. . . َ ّ َُ ْ . . . 
ُتسري ) د( ِالسمك يف املاء) . . . ط            (.  ِيف البحار. . . َ ُ. 
َعيل الزهر) . . . ي.            (يف اجلو. . . ُيرتفع ) هـ( ٌّ. 

بني األفعال املاضية، األفعال املضارعة، وأفعال األمر، واألسامء، واحلروف، . 3
 :من العبارات اآلتية
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§  M    L  K   J      I   H  G   FL ]4:األحزاب.[ 
 .ِا ربهَضِىل ر عُ العاقلُحيرص §
 .ً أبداَ تعيشَكّكأن َدنياكِ لْثُاحر §
 .اَهُكِ يدرَ ليسٍتى ألمورَى الفَسعَي §
 .َ الصربَعقْلَى تَّ حتَجدَ املَدركُ تْنَل §
 .ْدُسَ تْقُصدَ تإن §
§  M  A    @)1(C  B2(F  E  D  )3( H   G  )4(   I  L:9-10.[ 

                                                   
 .قد فاز بالبغية وظفر: قد أفلح)  1(
 .طهرها وأنامها بالتقوى: زكاها)  2(
 خرس: خاب)  3(
 .نقصها وأخفاها بالفجور: هامن دسا)  4(
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ر الكلـم الخـتالف العوامـل تغـري أواخـ: اإلعراب هـو) باب اإلعراب: (قال
ًالداخلة  عليها لفظا او تقديرا ً. 

 .اصطالحي: لغوي، واآلخر: يان، أحدمهاناإلعراب له مع: وأقول
أعربـت عـام يف نفـيس، إذا ابنتـه، : اإلظهار، واإلبانـة، تقـول: أما معناه يف اللغة

 .وأظهرته
.. اخـر الكلـمتغيـري أو": يف االصطالح فهو ما ذكره املؤلف بقولـهوأما معناه 

 ."إلخ
 تغيري أحوال أواخر الكلم، وال يعقـل أن "تغري أواخر الكلم": واملقصود من 

 يراد تغيري نفس األواخر؛ فإن آخر الكلمة نفسه ال يتغري، وتغيري أحوال الكلمة عبـارة
ًحقيقة، أو حكام؛ ويكون هذا التحول بسبب : عن حتوهلا من الرفع إىل النصب، أو اجلر

 .قتيض الرفع عىل الفاعلية أو نحوه، وهلم جراامل، من عامل يتغيري العو
مرفوع؛ ألنه معمول لعامل يقتيض الرفع : ٌ فمحمد"ٌحرض حممد": مثال إذا قلت

ًرأيت حممدا" :إن قلتف، "حرض"عىل الفاعلية، وهذا العامل هو  َّ ْ ََ ُ ُ  تغري حـال آخـر "َ
، فإذا قلت "رأيت"نصب، وهو  إىل النصب، لتغري العامل بعامل آخر يقتيض ال"حممد"
ٍحظيت بحمد" اجلر؛ لتغري العامل بعامل آخر يقتيض اجلر وهـو  تغري حال آخره إىل "ُ

 .الباء
 مل – وهو الدال من حممـد –ذه األمثلة ظهر لك أن اجلر للكلمة وإذا تأملت يف ه

ًنصوبا يف األول، ومً تغري هو أحوال آخرها؛ فإنك تراه مرفوعا يف املثال يتغري، وأن الذي
 .ًاملثال الثاين، وجمرورا يف املثال الثالث
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 هـو اإلعـراب عنـد وهذا التغيري من حالة الرفع إىل حالة النصب إىل حالة اجلر
 التي هر الرفع، والنصب، واجلر – املؤلف، ومن ذهب مذهبه؛ وهذه احلركات الثالث

 . عىل اإلعراب هي عالمة وأمارة–
ُيسافر إبراهيم": ارع، فول قلتومثل االسم يف ذلك الفعل املض فعل :  فيسافر"ُ

لن ":  يقتيض جزمه، فإذا قلت مرفوع؛ لتجرده من عامل يقتيض نصبه، أو عاملمضارع
ُيسافر إبراهيم   العامل بعامـل آخـر من الرفع إىل النصب، لتغري"يسافر" تغري حال "َ

 من الرفع "سافري" تغري حال "مل يسافر إبراهيم":  فإذا قلت،"لن"يقتيض نصبه، هو 
 ."مل" تغري العامل بعامل آخر يقتيض جرمه، وهو أو النصب إىل اجلزم؛

*     *    * 
 .لفظي وتقديري: واعلم أن هذا التغري ينقسم إىل قسمني

 مـن ماال يمنع من النطق به مانع، كام رأيت يف حركات الدال: فأما اللفظي فهو
 ."يسافر"، وحركات الراء من "حممد"

، أو استثقال، أو مناسبة؛  به مانع من تعذرفهو ما يمنع من التلفظ: قديريوأما الت
َيدعو الفتى، والقايض، وغالمـي": فتقول ُ ْ مرفـوع لتجـرده مـن الناصـب :  فيـدعو"َ
مرفوعان؛ أهنام معطوفان عىل :  والقايض وغالميًمرفوع لكونه فاعال،: ، والفتىواجلازم

 "الفتـى" أواخر هذه الكلامت؛ لتعذرها يف لكن الضمة ال تظهر يفالفاعل املرفوع، و
 فتكـون ؛"غالمي" وألجل مناسبة ياء املتكلم يف "القايض" ويف "يدعو"وثقلها يف 

 ،)1( أو الثقل،)1(الضمة مقدرة عىل آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر
                                                   

يراد به مانع من موانع ظهور احلركة اإلعرابية؛ كام يف الكلامت املقصورة الستحالة ظهور حركة : التعذر)  1(
 .ًعىل األلف،ألنك لو حاولت حركة األلف النتقلت صوتيا إىل اهلمزة

 .جاء مصطفى، ورأيت مصطفى، ومررت بمصطفى:      نحو
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 .)2(أو اشتغال املحل بحركة املناسبة
ِإن الفتـى وغالمـي ":  وتقول"يِمالُ، وغِايضَى، والقَتَ الفَرىضَ يْلن": وتقول ُ ً َ َّ

َلفائزان ِ َمررت بالفتى" وتقول "َ َُ ْ َ ِ، وغالمي، والقايضَ َِ". 
ًا الزمه تقدر عليه مجيع احلركات للتعذر، ويسمى االسم املنتهي فام كان آخره ألف

 .، والرضا)4(ىحر وال،)3(ًباأللف مقصورا، مثل الفتى، والعصا، واحلجا
مة تقدر عليه الضمة والكرسة للثقل ويسمى االسم املنتهي وما كان آخره ياء الز
َالقـايض:  الفتحـة خلفتهـا، نحـوًبالياء منقوصا، وتظهـر عليـه ، َازيَ، والغـَيِاعَ، والـدِ

َ، واآليتَيِاعَّوالس  .َيِامَّ، والرِ
: للمناسـبة، نحـووما كان مضافا إىل ياء املـتكلم تقـدر عليـه احلركـات  كلهـا 

 .يِتاذْي، وأسِنْيقي، وابِدَ وص،ِايبَِتي، وكِغالم
*     *    * 

ام متـام االتـضاح بـسبب بيـان البناء، ويتضح كل واحـد مـنه: ويقابل اإلعراب
 .اآلخر

                                                   
 
ه مانع  من موانع ظهور احلركة اإلعرابية عىل آخر الكلمة؛ وذلك يف الكلامت التـي آخرهـا يراد ب: الثقل)  1(

ًياء الزمة مكسورة ما قبلها؛ إذ ال تظهر الضمة، وال الكرسة عىل هذه الياء نظرا لثقل النطـق هبـام، نحـو 
 والكرسة مقدرة ؛ ألنه فاعل،"جاء القايض"مررت بالقايض، فالضمة مقدره عىل الياء  يف . جاء القايض

 .عىل الياء يف مررت بالقايض؛ ألنه جمرور بحرف اجلر
 .األلف تناسبها الفتحة، الواو تناسبها الضمة، الياء تناسبها الكرسة)  2(
 .العقل والفطنة: احلجا)  3(
 .الطاحون: الرحى)  4(
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وقد ترك املؤلف بينا البناء،و نحن نبينه لك عىل الطريقة التي بينا هبا اإلعـراب؛ 
 :فنقول

 .أحدمها لغوي، واآلخر اصطالحي: للبناء معنيان
ة لغـري عامـل وال لزوم آخر الكلمة حالـة واحـد:  يف االصطالح فهوفأما معناه

 و "خـذام" و "هـؤالء" السكون، وكلزوم "من" و "كم"اعتالل، وذلك كلزوم 
 "َكيـف" و "َأيـن" الضم، وكلـزوم "ُحيث" و "ُمنذ" الكرس، وكلزوم "أمس"

 .الفتح
والـضم، الـسكون، والكـرس، : ومن هذا اإليضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعـة

 .والفتح
ما : املعرب واملبني؛ فإن املعربوبعد بيان كل هذه األشياء ال تعرس عليك معرفة 

ما لوم آخره حالة واحدة : ً، أو تقديرا بسبب تغري العوامل، واملبنيًتغري حال آخره لفظا
 .لغري عامل، وال اعتالل

 
 :عبارات اآلتيةبني املعرب بأنواعه، واملبني، من الكلامت الواقعة يف ال §
وا، وكـم ُ ما مجعـُ يتلفُ، والدهرُ الناسَتلف ما أ)1(ُلفَ خياهللاُ": ٌّقال أعرايب §

 .)2("ِ للموتُعرضَّا التَهُ سببٍ، وحياةِ احلياةُا طلبَ علتهٍمن ميتة
 َهـي": ُله: َ، فقالِ احلربِ عنَعد يكربَطاب عمرو بن مَ بن اخلُرْمُ عَلَأَس §

ا َهْنَ عَفُعَ ضْنَ، ومَرفُا عَ فيهَربَ صْنَ، مٍ عن ساق)1(ْتَلصَاق، إذا قَذَ املُمرة
 .)2("َفَِلت

                                                   
 .يرد عليه ما دهت: حيلف اهللا عليه)  1(
 .التصدي له وطلبه: التعرض للموت)  2(



 
  

 

 39 

§    M  Q  P  O     N   M   L    K  J  I   H  G  F  E  D  C  B
  S   RL ] 3 (]4-1:الضحى(. 

ـــالُ الَّ أن ــَع ـــةَتني وَدثَ ح ــي صادق   ٌه
  ِيــل فاسهـــرْلْى الَجــُ يف دٌّ غــرَامَا نــَ إذ

ْ ملَ إذا أنت   اَنـَْاخلَ وِلْهـَ اجلِنَ عـِْرصْقـَ تَ
 

َ حتـــَيامِفـــ    )4(ِ يف الـــــنقلَّ العـــزَّ أنُدثُ
  )5(ِـرِّمــــَ وشِايلَوَايل والعــــَعــــَمِْل لْم ًُقَو

ــَ حَتْبَأصــ ــَ جَكَابَ أو أصــًيامِل    )6( ُلِاه
 

 مـن ٌعة مانِ الفقرُلةّ، وذِةَاجَ احل أملَِىلَ عِْربّ الصَنِ مُّدَ أشِةَروءُ املِوقُقُ حَىلَ عُْربَّالص §
 . ِافَصْ اإلنِمَرَ كْنَ مٌى مانعَنِ الغَّ عزَّ أنَامَ، كِ الصربَّعز

*     *    * 
 

 ما اإلعراب؟. 1
 ما البناء؟. 2

                                                   
 
 .شمرت: فصلت)  1(
 هلك: تلف)  2(
 .ما أبغضك منذ أحبك: ما قىل. ما تركك منذ اختارك: ما ودعك. سكن،أو اشتد ظالمه: سجى)  3(
ِالنقل)  4( ٍالتحول من مكان إىل مكان، كثرة الرتحال: ُّ ٍ ُ. 
ِاجلاهل باألمور الغافل عنها، وقليل الفطنة: ُّالغر)  5( ُ ِ. 

 .ظلمته:      دجى الليل
 ُ.ُأرفعه:  والعالية من كل يشء) مجع العالية: (   العوايل  
َّمل تكف: ْمل تقرص)  6( ُ. 

َ     اخلنا ِالفحش يف الكالم: َ ُ. 
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 ما املعرب؟  . 3
 ما املبني؟. 4
 ؟"تغري أواخر الكلم"ما معنى . 5
 إىل كم قسم ينقسم التغري؟. 6
 ما التغري اللفظي؟. 7
 ما التغري التقديري؟. 8
 ما أسباب التغري التقديري؟. 9

 .اذكر سببني مما يمنع النطق باحلركة. 10
 إيت بثالثة أمثلة لكالم مفيد، بحيث يكون يف كل مثال اسم معرب بحركة .11

 .مقدرة منع من ظهرها التعذر
إيت بمثالني لكالم مفيد يف كل واحد منهام اسم نعرب بحركة مقـدرة منـع . 12

 .من ظهورها الثقل
 .يت بثالثة أمثلة لكالم مفيد يف كل مثال منها اسم مبنيإ. 13
إيت بثالثة أمثلة لكالم مفيد يكون يف كل مثال منها اسـم معـرب بحركـة . 14

 .مقدرة منع من ظهورها املناسبة
*     *    * 

 
 

ٌرفع، ونصب، وخفض، وجزم، فلألسامء من ذلك: وأقسامه أربعة: قال ٌ ٌ ُالرفع، : ٌ
ُب، واخلفض، واجلزم، وال خفض فيهاوالنص ُ ُ. 
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 الرفـع،: األولً والفعل مجيعا أربعـة؛ أنواع األعراب التي تقع يف االسم: وأقول
اجلزم، ولكـل واحـد مـن هـذه األنـواع : اخلفض، والرابع: النصب، والثالث:والثاين

 .األربعة معنى يف اللغة، ومعنى يف اصطالح النحاة
تغـري خمـصوص : لو واالرتفاع، وهو يف االصـطالحالع: أما الرفع فهو يف اللغة

ًعالمته الضمة وما ناب عنها، وستعرف قريبا ما ينوب عن الـضمة يف لفـصل اآليت إن 
ُيـصدح " و "ّيقـوم عـيل": شاء اهللا، ويقع الرفع  يف كل من االسـم  والفعـل، نحـو

 ."ُالبلبل
تغـري : طالحاالسـتواء واالسـتقامة، وهـو يف االصـ: وأما النصب فهو يف اللغة

ًخمصوص عالمته الفتحة وما ناب عنها، ويقع النصب يف كل من االسم والفعل أيضا، 
 ."َلَسَ الكَّ أحبْلن": نحو

تغري خمصوص عالمتـه : ، وهو يف االصطالحُالتسفل: وأما اخلفض فهو يف اللغة
 ."ِولُسَ الكَنِ مُتَّْتأمل":  وما ناب عنها، وال يكون اخلفض إال يف االسم، نحوالكرسة

تغري خمصوص عالمته السكون : القطع، يف االصطالح: وأما اجلزم فهو يف اللغة
 . ٌ"لِاسَكَتُ مْزُفَ يْمل": زم إال يف الفعل املضارع، نحووما ناب عنه، وال يكون اجل

فقد تبني لك أن أنواع اإلعراب عىل ثالثـة أقـسام، قـسم مـشرتك بـني األسـامء 
ع والنصب، وقسم خمتص باألسامء، وهو اخلفض، وقـسم خمـتص واألفعال، وهو الرف
 .باألفعال وهو اجلزم

*     *    * 
 

 ما أنواع اإلعراب؟ .1
 ًما الرفع لغة واصطالحا؟.2
 ًما النصب لغة واصطالحا؟ .3
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 ًما اخلفض لغة واصطالحا؟ .4
 ًما اجلزم لغة واصطالحا؟ .5
 السم والفعل؟نواع األعراب التي يشرتك فيها اما أ .6
  خيتص به االسم من أنواع اإلعراب؟ما الذي. 7
 ما الذي خيتص به الفعل من أنواع اإلعراب؟. 8
مثل أربعة لكل من االسم املرفوع، والفعل املنصوب، واالسـم املخفـوض، . 9

 .وافعل املجزوم
*     *    * 
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ُع أربع عالمـات، الـضمة، والـواو، للفر) معرفة عالمات اإلعراب: باب: (قال ُ
ُواأللف، والنون ُ. 
تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود عالمة يف آخرها من أربـع : وأقول

واحدة منها أصلية، وهي الضمة، وثالث فروع عنها، وهي الواو، واأللـف، : عالمات
 .والنون

 

 االسم املفرد، ومجع )1(يف : اضعفأما الضمة فتكون عالمة للرفع يف أربعة مو: قال
 .التكسري، ومجع املؤنث السامل، والفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره يشء

: املوضـع األول: تكون الضمة عالمة عىل رفع الكلمة يف أربعة مواضع: وأقول
مجـع املؤنـث الـسامل، : مجع التكسري، واملوضـع الثالـث: واملوضع الثاين، االسم املفرد
الفعل املضارع الذي مل يتصل به ألف اثنني، وال واو مجاعـة، وال يـاء : رابعواملوضع ال

 .)2(خماطبة، وال نون توكيد خفيفة أو ثقيلة، وال نون نسوة
ًما ليس مثنى وال جمموعا، وال ملحقا هبام: أما االسم املفرد فاملراد به ها هنا ، وال ً

املراد زة، أم كان ّوعيل، ومحد، َّحمم: ًسواء أمان املراد به مذكرا مثل: من األسامء اخلمسة
                                                   

جمموع مهامت املتون؛ رشكة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـايب احللبـي وأوالده : هذه اللفظة مستدركة من)  1(
 ).289ص: (م1494 -هـ 1369؛ 4بمرص؛ ط
 ).190ص: (م1994 -هـ 1414؛ 1 لبنان؛ ط–ار الكتب العلمية؛ بريوت       وطبعه د

 ).3ص: ( لبنان–      وطبعه املكتبة الثقافية؛ بريوت 
 ومل يتصل به ناصب أو جازم)  2(
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: كـام يف نحـو ظـاهرة، أكانت الـضمةوسواء فاطمة، وعائشة، وزينب، :  مثلًبه مؤنثا
 ِايضَى والقـَتـَ الفََرضَحـ": أم كانت مقدرة نحو "ُمةِاطَ فْتَرَافَس" و "ٌ حممدََرضَح"
، مرفوعـان "فاطمـة" وكـذا "دَّحممـ" فـإن "ىَمْعُ ونَْىليَ لْتَوجَزَت"و حنو "يِخَأَو

 مرفوع، "القايض" عىل األلف منع من طهورها التعذر، و ضمة مقدرة رفعهن وعالمة
 مرفوع، وعالمة "يِأخ" منع من ظهورها الثقل، ووعالمة رفعه ضمة مقدرة عىل الياء

 .ما قبل ياء املتكلم منع من ظهورها حركة مناسبةرفعه ضمة مقدرة عىل 
*     *    * 

ما دل عىل أكثر من اثنني أو اثنتني مع تغري يف صيغة : سري فاملراد بهوأما مجع التك
 .)1(مفرده

 

ٌأسد وأسد، ونمر ونمر، فإن حروف املفـرد :  غري، نحوتغري بالشكل ليس .1 َ ٌ ْ َُ َِ ٌ ٌَ ََ
ملفـرد إنـام  بني املفرد واجلمع اهذين املثالني متحدة، واالختالفواجلمع يف 
 .هو شكلها

ٌهتمة وهتم، وختمة وختم، فأنت  جتد: تغري بالنقص ليس غري، نحو .2 َ ٌ ََ َُ ٌُ ُ  اجلمع قد َُ
 . عىل حاهلا يف املفرد وباقي احلروف– وهو التاء –ًنقص حرفا يف الكلامت 

ٌصـنو وصـنوان،: تغري بالزيادة ليس غري، نحو .3 َ ٌْ ِْ :  -  تعـاىل– يف مثـل قولـه ِ
M  y   x   wL ]2 (]4: لرعدا(. 

                                                   
 .تغري ترتيب حروفه، أو حركتها، أو الزيادة، او النقص: أي)  1(
  غريها من أصل شجرة واحدةالنظري واملثل، والفسيلة املتفرعة مع: الصنو: صنوان)  2(
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ُ ورسٌيـرَِرس: تغري يف الشكل مع النقص، نحـو .4 َ، وأمحـٌبُتـُ وكٌابَ، وكتـٌرُ  ُرْ
  .ٌيضِ وبُضَيْبَأَ، وٌرُْمحَو

ٌسبب وأسـباب، وبطـل وأبطـال، وه ْنـد : تغري يف الشكل مع الزيادة، نحو .5 ِ َ َ َ ٌ َ َ ٌ ٌَ ٌ َ ْ ََ
َوهنود، وسبع وسباع، وذئب وذئاب، وشجاع و ٌ َ َ ٌ َ ٌ َ ٌ َ َ ٌ ُ َ ُ َُ َ ْ ُِ ِ ِ ٌشجعانَ َ ْ ُ. 

ٌتغري يف الشكل مع الزيادة والنقص مجيعا، نحـو كـريم وكرمـاء، ورغيـف  .6 ِ َ ٌُ ُ َِ ً
َورغفان، وكاتب وكتاب، وأمري وأمراء ٌُ ٌ ٌ َِ ٌ. 
سواء أكان املـراد مـن لفـظ اجلمـع : وهذه األنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة

ُرجال، وكتاب، أم كان: ، نحوًمذكرا َ ، وسـواء )1(د وزيانـبهنو: ً املراد منه مؤنثا، نحوِ
َسـكارى، ":  كـام نحـوكانـت مقـدرةأكانت الضمة ظاهرة كـام يف هـذه األمثلـة، أم  َ

َوجرحى  كل  فيكون"حرض اجلرحى والعذارى":  تقول"َعذارى وحباىل":  ونحو"َ
ً مرفوعا بضمة مقدرة عـىل األلـف منـع مـن ظهورهـا "َالعذارى" و "َاجلرحى"من 

 .التعذر
*     *    * 

، )2(ما دل عىل أكثر من اثنني بزيادة ألف وتاء يف آخره:  املؤنث السامل فهووأما مجع
 "جـاء الزينبـات، وسـافر الفـاطامت":  تقـول"زينبات، وفاطامت، ومحامات"نحو 
رفعهـا الـضمة الظـاهرة، وال تكـون الـضمة  ينبات والفاطامت مرفوعان، وعالمةفالز

 ِايتَرَجَ شـِهِذَهـ" : ليـاء املـتكلم نحـو، إال عنـد إضـافتهاملقدرة يف مجع املؤنـث الـسامل
 ."ِايتَرَقَبَو

                                                   
 .مجع زينب)  1(
 .مع املحافظة عىل ترتيب حروفه)  2(
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 ِايضَقـْال": ، نحـون كانـت موجـودة يف املفـردبـأ: كانت األلف غري زائدةفإن 
، بـل هـو حينئـذ مجـع تكـسري، ً مؤنث سـاملامجعن  مل يك"عاةُّاعي والدَّقضاة، والدُوال

ميت وأموات، وبيت ": ، بأن كانت موجودة يف املفرد نحووكذلك لو كانت التاء زائدة
 . كان مجع التكسري، ومل يكن من مجع املؤنث السامل"وأبيات، وصوت وأصوات

  فكـل مـن هـذين الفعلـني"ُبُتْكَي" و "ُبِْرضَي": وأما الفعل املضارع فنحو
،  فكل منهام مرفـوع"وُجْرَو، ويُعْدَي"مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وكذلك 

ِيـق ْيض، "عىل  الـواو منـع مـن ظهروهـا الثقـل، وكـذلك وعالمة رفعه ضمة مقدرة  َ
ِويريض ْ  فكل منهام مرفوع، وعالمة رفعه ضمة مقدرة عـىل اليـاء منـع مـن ظهورهـا "ُ

َيرىض، "الثقل، وكذلك  ْ َويقوىَ ْ  فكل منهام مرفوع، وعالمة رفعه ضمة مقدرة عـىل "َ
 .األلف منع من ظهورها التعذر

 خيـرج مـا "نني، أو واو مجاعة، أو ياء خماطبـةالذي مل يتصل به ألف اث": وقولنا
ِيكتبـان، ": ثنـني نخـوبه واحد من هذه األشياء الثالثة؛ فام اتـصل بـه ألـف االاتصل  َ ُ َ

ِوينرصان َ ُ ْ  : وما اتصل به واو اجلامعة، نحو"َ
َيكتبون، وينرصون" َُ ْ َُ ُ َتكتبن، وتنرصين":  وما اتصل به ياء املخاطبة نحو"ْ َِ ُ ْ َ ُ  ال "َِ

 بثبوت النـون، واأللـف، أو الـواو، أو اليـاء فاعـل، )2( حينئذ بالضمة، بل يرفع)1(يرفع
 .وسيأيت إيضاح ذلك

 خيرج الفعل املضارع الذي اتصلت به "وال نون توكيد خفيفة أو ثقيلة": وقولنا
M  X  W  :-  تعـــاىل- ولـــهقإحـــدى النونينــــ نحـــو     V    U   TL 

 .والفعل حينئذ مبني عىل الفتح] 32:يوسف[

                                                   
 .ال تكون عالمة رفعه حينئذ الضمة: األسلم أن تقول)  1(
 ...بل عالمة رفعه ثبوت النون، واأللف، أو : األسلم أن تقول)  2(
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 خيرج الفعل املضارع الذي اتصلت به نـون النـسوة، "وال نون نسوة": وقولنا
M   å :– سبحانه وتعاىل –نحو قوله      {   z   yL ]والفعل ] 233: البقرة

 .حينئذ مبني عىل السكون
*     *    * 

 
بني املرفوعات بالضمة وأنواعها، مع بيان ما تكون الضمة فيه ظاهرة، ومـا  §

مة فيه مقدرة، وسبب تقـديرها، مـن بـني الكلـامت الـواردة يف تكون الض
 :اجلمل اآلتية

: ْلـتَاَد؟ قْعـَوْالَ وِكَالـَم: َالَ؟ قُدِعُ تَالَي وَطْعُ تَلكَاَم: ٍلُجَِر لٌةَِّيرابْ أعْتَالَق §
ُترشَنَيَ، و)1(َُرصَبْه الِ بُحِسَفْنَي ِبذكره  ُيبِطَتَ، وُلََم األِيهِ فِ ِ  َ به)2(ىَرخَيَ، وُوسُفُّالنِ
 .ُاءَوفْالَ وُحَدَ املِ بهُحَبْرَيَ، و)3(ُاتّدَوَ املِ بهُبِسَتْكَيَ، وُيشَعْال
 .ِهالَيِعَ لْمُهُعَ أنفِ إليهْهم، فأحب اهللاُِ عيالُقْلَْاخل §
 .ِ العقوبةِ عىلْمُهرَ أقدِفوَ بالعِ الناسَأوىل §
 .ِانَيطَّ الشُائلَبَ حُالنساء §
 .ُخوانِاإل ُفَرْعُ تِائدَ الشدَدْنِع §
 .ِْربّا بالصَاليَبال ُونَُهت §

                                                   
ُينفسح به البرص)  1( َ ِ ِيمتد نظره بال عائق: ُ ُ ُّ. 
 .ُيلنييسهل، : َيرخى)  2(
 .ّ املحبة"مجع مودة، أي: ُاملودات)  3(
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 .َلبَقْ الُِمْلظُا تَايَطَْاخل §
ُّامَرْإك: ىَرِالق §  .ِفْي الض
 .ِِهلِاعَفَ كِْريَْ اخلَي إىلِاعَّالد §
 .ِةَامَيِ القَمْوَ يٌاتَم ُُلُ ظ ُْلمُّالظ §

*     *    * 
 

 يف كم موضع تكون الضمة عالمة رفع؟ .1
 هنا؟ما املراد باالسم املفرد  .2
ًمثل لالسم الفرد بأربعة أمثلة بحيث يكون األول مذكرا والـضمة ظـاهرة  .3

ً مقدرة، والثالث مؤنثا والـضمة ظـاهرة، ًعىل آخره، والثاين مذكرا والضمة
 .ًوالرابع مؤنثا والضمة مقدرة

 ما مجع التكسري؟ .4
 .عىل كم نوع يكون التغري يف مجع التكسري مع التمثيل لكل نوع بمثالني .5
ع التكسري الدال عىل مذكرين والـضمة مقـدرة وجلمـع التكـسري مثل جلم .6

 .الدال عىل مؤنثات والضمة ظاهرة
 ما مجع املؤنث السامل؟ .7
 هل تكون الضمة مقدرة يف مجع املؤنث السامل؟  .8
إذا كانت األلف غري زائدة يف اجلمع الذي يف آخره ألف وتاء، فمن أي نوع  .9

 ؟ وكيف يكون إعرابه؟يكون التمثيل
 فع الفعل بالضمة؟متى ير .10
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 .مثل بثالثة أمثلة خمتلفة للفعل املضارع املرفوع بضمة مقدرة .11
*     *    * 

 

يف مجـع املـذكر الـسامل، ويف : وأما الواو فتكون عالمة للرفـع يف موضـعني: قال
ُ، ومحَوك ًُخَ، وأَوكُبَاألسامء اخلمسة، وهي أ  .ٍالَو مُدَ، وَوكُفَ، وَوكَ

مجـع املـذكر : عىل رفع الكلمـة يف موضـعني، األولتكون الواو عالمة : لوأقو
 .األسامء اخلمسة:  السامل، واملوضع الثاين

دل عىل أكثر من اثنني، بزيـادة يف آخـره، صـالح اسم : أما مجع املذكر السامل فهو
ــه، نحــو ــادة وعطــف مثلــه علي ــد عــن هــذه الزي <   M    :للتجري   =L 

MÃ  ]81:التوبة[    Â)1(  Ç   Æ    Å   Ä  L ] 162: النساء[  M         µ  ́
   ¸   ¶L ]65: األنفال[   M   Z   Y   X   W    V]102:التوبـة [

 "صابرون" و "املجرمون" و "املؤمنون" و "الراسخون" و "املخلفون"فكل من 
 وهي الواو –ثنني، وفيه زيادة يف آخره   مجع مذكر سامل، دال عىل أكثر من"وآخرون"و 
ٌخملـف، وراسـخ، :  وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة، أال ترى أنم تقـول–ون والن ٌ

ُومؤمن، وجمرم، وصابر، وآخر، وكل لفظ من ألفاظ اجلمـع الواقعـة يف هـذه اآليـات  ٌ ٌ ٌ
ٌمرفوع، وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وهذه النون التي بعد الـواو عـوض عـن 

 . وهو االسم املفرد وأخواته،"ٌخمتلف": التنوين يف قولك
َأبوك، :  وهي–فهي هذه األلفاظ املحصورة التي عدها املؤلف : وأما األسامء اخلمسة ُ َ

وك، ومحوك، وفوك، ودو مال  ٍوأخ ً َ ُ َ َ َُ َ َُ َ ُ َحرض ": تقول وهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة، -َ َ َ
وك، ومحوك، وفوك، ودو مال  ٍأبوك، وأخ ً َ ُ َ َ ُ َُ َ َ َُ َ ُ َ َأب": كذا تقول و"َ ٌوك رجل صـالحَ ٌُ َ  وقـال "َ

                                                   
 .الذين متكن العلم يف قلوهبم، ومل تعرض هلم فيه شبهة: الراسخون يف العلم)  1(
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M  K  J  :-تعاىل –اهللا    I    H   GL ]23:القصص [ M  ²   ±   °    ¯
    ´   ³L ]68:يوسـف [ M  Ç   Æ   ÅL ]68:يوسـف[   M  Û   ÚL  

 فكل اسم منها يف هذه األمثلة مرفوع، وعالمـة رفعـه الـواو نيابـة عـن ]69:يوسف[
 . مضاف إليه"علم"و لفظ ، أ"مال"، وما بعدها من الضمري، أو لفظ الضمة

 ال تعـرب هـذا اإلعـراب إال بـرشوط، وهـذه واعلم أن هذه األسـامء اخلمـسة
 . كلها، ومنها ما يشرتط يف بعضهاالرشوط منها ما يشرتط يف

 

أن تكـون مـضافة:  تكون مكربة، والثالـثأن: تكون مفردة، والثاينن  أ ،
 . تكون إضافتها لغري ياء املتكلمأن: والرابع

فخرج باشرتاط اإلفراد ما لو كانت مثناة، أو جمموعة مجع مذكر أو مجع تكسري، 
اآلبـاء يربـون ": فإهنا كانت جمموعة مجع تكسري أعربت باحلركـات الظـاهرة، تقـول

M  Å  :-عـاىل ت– وقـال اهللا "اَ هبـُطشْبَي تـِ التَكُدَ يَكُوانْإخ":  وتقول"أبنائهم
  ÆL ]11:النــساء [ M       ¯   ®   ¬L ]10:احلجــرات[ M   R

  T   SL ]مثناة أعربت إعراب املثنى باأللف رفعا ولو كانت] 103: آل عمران ً
ًوبالياء نصبا وجرا، وسيأيت بيانه قريبا، تقـول ً تـأدب يف ":  وتقـول"أبـواك ربيـاك": ً

M ] 100: يوسف[ M\  [  Z   ]  L  :-  تعاىل– وقال اهللا "حرضة ابويك
  ³²   ±  °        ¯L (] ًسـاملا ولو كانت جمموعة مجـع مـذك ] 10:احلجرات

 "َونُ وأخـَونُء أبـَالُهـؤ": رفعت بالواو عىل ما تقدم، ونصبت وجرت بالياء، تقـول
 ومل جيمع بالواو غري األب واألخ، وكان القياس يقتيض "َنيِ وأخَِنيبَ أُتْيَأَر": وتقول

 .يشء هذا اجلمعأال جيمع 
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 فإهنا حينئـذ تعـرب ؛)1( ما لو كانت مصغرة"أن تكون مكربة"وخرج باشرتاط 
ٌّهذا أيب وأخي": باحلركات الظاهرة؛ تقول َ ُ ٌُّ ًرايت أبيـا وأخيـا":  وتقول"َ ًّ ّ ُ َُ َُ :  وتقـول"ُ

ِّمررت بأيب" َ ُ ُ ْ َ ِّ وأخيَ َ ُ". 
فة؛ فإهنـا حينئـذ كانت منقطعة عـن اإلضـا ما لو "أن تكون مضافة"وخرج باشرتاط 

ًرأيـت أبـا":  وتقـول"ٌأبهـذا "ًتعرب باحلركات الظاهرة أيضا؛ تقول  ُ :  وتقـول"َ
ــأب" ــررت ب ٍم ُ ْ َ ــال اهللا  "َ ــاقي، وق ــاىل -     وكــذلك الب `  M     c  b  a:-تع     L 

                                                   

ِفعيل"حتويل االسم املعرب إىل : التصغري* )  1( ْ َ ٍفعيعل او " أو "ُ ِ ْ َ ٍفعيعيل"ُ ِ َ ُ". 
ٍيصغر الثالثي بتحويله إىل فعيل، والرباعي بتح     *  ْ َ ٍويله إىل فعيعل، واخلاميس الذي ربعه حرف لني بتحويله ُ ِ ْ َ ُ

ٍإىل فعيعيل ِ َ ُ. 
 :الغرض منه     * 
ــــو.     أ ــــه؛ نح ــــه أو حقارت ــــىل صــــغر مدلول ــــة ع ــــر : الدالل ٌهن ْ ــــري–َ ٌ هن ْ َ ــــل . ُ ٌفق ْ ٌ فقيــــل–َ َْ ُ .  

ٌذئب  ْ ٌ ذئيب–ِ ْ َ ٌمربد . ُ ْ ٌ مبريد–ِ َْ ٌقنفذ . َ َُ ٌ قنيفذ–ْ ٌمنزل . َّ ْ ٌ منيزل–َ ْ َُ. 
ِالداللة عىل بيان قرب الزمان؛ نحو قبيل الغروب.      ب ُ ُْ ْ َ َُ. 
ِالداللة عىل بيان قرب املكان؛ نحو بعيد املدرسة.      جـ َ َ ْْ ََْ َ ُ. 
ِالداللة عىل التلميح؛ نحو وليدي، يف تصغري ولدي.      د َِ ََ ُْ. 

ٌنكيبة:      هـ الداللة عىل التهويل؛ نحو َ ْ َ  .ِةَبْكَّ؛ للداللة عىل عظم النُ
ٌنحو قنديل : تصغري اخلاميس الذي رابعه حرف لني     *  ْ ٌ قنيديل –ِ ُِ ْ ٌعصفور . َ ُ ْ ٌ عصيفري–ُ ِ ْ َ ٌمفتاح . ُ َ ْ ٌ مفيتـيح؛  –ِ ِ ْ َُ

ًألن حرف اللني إن كان ياء يف املكرب سلمت يف  التصغري، وغن كان واوا أو ألفا قلبتـا يـاءين لـسكوهنام  ً
 .وكرس ما قبلها
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̧  M ] 12:النساء[ ¶    µ  ´  ³   ²   ±      °   ¯L ]77:يوسف [  M  x  w
    }|   {  z   yL ]59:يوسف[  M   Ò   Ñ   Ð   Ï   ÎL ]78:يوسف.[ 

 ما لـو أضـيفت إىل هـذه "أن تكون إضافتها لغري ياء املتكلم"وخرج باشرتاط 
 بحركات مقدرة عىل ما قبل يـاء املـتكلم، منـع مـن ظهورهـا الياء؛ فإهنا حينئذ تعرب

َحـرض أيب وأخـي": اشتغال املحل بحركة املناسبة؛ تقول ََ ََ ُاحرتمـت أيب ": ، وتقـول"َ َْ ْ
ِأخي األكربَو َ َ َ M    cb  a :- تعاىل –    ، وقال اهللا "ِ  L  ]90:يوسف [ M  ²  ±

  ³L ]93:يوسف.[ 
َفوك"وأما الرشوط التي ختتص ببعضها دون بعض؛ فمنها أن كلمة   ال تعرب هذا "ُ

مليم أعربـت باحلركـات الظـاهرة،  اإلعراب إال برشط أن ختلو من امليم؛ فلو اتصلت هبا
ٌرأيت ُ فام حسنا": ، وتقول"ٌحسنٌهذا فم ": تقول ً َرت إىلَظَن":  وتقول"ُ ٍ فم حسنُ ٍ" 

 .وهذا رشط زائد يف هذه الكلمة بخصوصها عىل الرشوط األربعة التي سبق ذكرها
 : ال تعرب هذا اإلعراب إال برشطني"ذو"ومنها أن كلمة 

انتقى يكون الذي تـضاف إليـه اسـم : أن تكون بمعنى صاحب، والثاين: األول
ٍ ظاهرا غري وصف؛ فإن بم تكن صاحب جنس  . فهي مبنية– بان كانت موصولة –ً

 :ومثاهلا غري موصولة قول أيب الطيب املتنبي
ــَعْذو ال ــِلْق ــَّى يف النَقْشَ ي ــهْقَِع بِيمِع   ِل

 
ـــةَهَو اجلُأخـــَو  ـــشا يف ِال ـــِاوةَقّل   )1(ُمَعْنَ ي

ربعـة التـي وهذان الرشطان زائدان يف هذه الكلمة بخصوصها عىل الرشوط األ 
 .سبق ذكرها

                                                   
 ).4/251( لبنان –ن املتنبي؛ وضعه عبد الرمحن الربقوقي؛ دار الكتاب العريب؛ بريوت رشخ ديوا)  1(

ّإن العاقل يشقى وإن يف نعمة لتفكريه يف عاقبة األمور وعلمه يتحول األحوال، واجلاهل ينعم وهو :      يقول
 .يف الشقاوة لغفلته وقلة تفكريه يف العواقب
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بني املرفوع بالضمة الظاهرة، أو املقدرة، واملرفوع الواو، مع بيـان نـوع كـل . 1

 :واحد منها، من بني الكلامت الواردة يف اجلمل اآلتية
*   M  :قــال اهللا تعــاىل §   )   (   '  &  %   $   #   "   !

  6  5  4    3  2  1  0  /       .   -  ,   +
:   9   8   7  L ]1 (]املؤمنون(. 

M  Ñ  Ð  :وقال اهللا تعاىل §   Ï  Î   Í  Ì  Ë   Ê   É
   Ó   ÒL ]2 (]53:الكهف(. 

 .)1(ى َْجيها الشكوِتْنُوتى ََوْجَّا النَهُقِحْلُ تُةَنْتِالف §
 .)4(ُضك الزمانَك إذا عُ، وأساتُ الكربَّ إذا اشتدَم أعوانكُ هَإخوانك)3( §
 .)5(اءَ األصدقُّ حمكُالنائبات §

                                                   
َأفلح املؤمنون)  1( ِ ْ َدوا ونجوُفازوا وسع: َ ُ. 

َمتدللون خائفون ساكنون: َ     خاشعون َ َ ُ. 
ِماال جيمل من القول والفعل:     اللغو ِ. 

َمواقعوها)  2( ًداخلون فيها، مرصفا: َواقعون فيها، أو: ُ َمعدال ومكانا ينرصفون إليه: َ ً ً. 
 
ِتلقحها)  3( تولـدها، : تنتجهـا. اتـسارو: تنـاجى القـوم: نقـول. واملـساررة: النجوى. هتيجها بعد سكون: ُ

 .تثمرها
ِاحلزن والغم يأخذ بالنفس: ُالكرب)  4( ُ ُ ُمجع اآليس، وهو من يعالج اجلراحات؛ الطبيب: َأساتك. ُ ُ َِ َعـضك . ِ

َاشتد عليك: ُالزمان َ. 
ِما ينزل بالرجل من الكوارث واحلوادث املؤملة) مجع نائبة: (ُالنائبات)  5( ِ ِ ِ ِحمك األصدقاء. ُ ِهم ُموضع اختبار: ُ

ِوانتقادهم ِ. 
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 .)1(َ الفالحَو لكُ، ويرجَ اخلريَى لكَّ يتمنَكأبو §
 .)2( َيبكُجي     ِربَ الكَ عندُدعوهَ، وإذا تَشكيكُو إليه يُشكَ الذي إذا تَأخوك §

ًوضع يف األماكن اخلالية من العبارات اآلتية اسام من األسامء اخلمسة مرفوعا . 2 ً
 :بالواو

 .ً صديقا يلَكان . . ) .ج (.            ُفأجبه . . . َاكَعَإذا د) أ(
  . . . َ لكُ أرسلهُهذا الكتاب) د.      (ِباألمس. . . ي ِ معَ كانْلقد) ب(

يف ًضع يف املكان اخلايل من اجلمل اآلتية مجع تكسري مرفوعـا بـضمة ظـاهرة . 3
 :ًبعضها، ومرفوعا بضمة مقدرة يف بعضها اآلخر

 .ٌكرام . . . ِا أمسَ معنَكان) ج.          (ِ الشدةَ عندَأعوانك) . . . أ(
 .َ الكذوبُتفضح . . . )د.           (همُفأكرمت . . . ََرضَح) ب(

*     *    * 
 

 موضع تكون الواو عالمة للرفع؟يف كم  .1
 ما مجع املذكر السامل؟ .2
 .مثل جلمع املذكر السامل يف حال الرفع بثالثة أمثلة .3
 .أذكر األسامء اخلمسة .4
  األسامء اخلمسة بالواو نيابة عن الضمة؟ما الذي يشرتط يف رفع .5
 لو كانت األسامء اخلمسة جمموعة مجع تكسري؛ فبامذا تعرهبا؟ .6

                                                   
 .َالفوز: َالفالح)  1(
َتشك ًو إليه يشتكيك)  2( ِإذا تأملت مما بك من مرض ونحوه: ُ ِ َ َأرضاك وأزال سبب شكواك: َ َ ََ  .َأي اعانك. َ
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 لو كانت األسامء مثناة؛ فبامذا تعرهبا؟ .7
مثل بمثالني السمني من األسامء اخلمسة مثنيني، وبمثالني آخرين السمني  .8

 .منها جمموعتني
ا؟ ولو كانـت مـضافة ليـاء لو كانت األسامء اخلمسة مصفرة؛ فبامذا تعرهب .9

 املتكلم؛ فبامذا تعرهبا؟
  خاصة؟"ذو"ما الذي يشرتط يف  .10
  خاصة؟"فوك"ما الذي يشرتط يف  .11

*     *    * 
 

 . للرفع يف تثنية األسامء خاصةوأما األلف فتكون عالمة: قال
 سم املثنى،تكون األلف عالمة عىل رفع الكلمة يف موضع واحد، وهو اال: وأقول

ِحرض الصديقان": نحو ِ َ ََ  فالصديقان، مثنى، وهو مرفوع ألنه فاعـل، وعالمـة رفعـه "َ
صـديق، وهـو االسـم : األلف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين، يف قولك

 .املفر
عـن كل اسم دل عىل اثنني، بزيادة يف آخـره، أغنـت هـذه الزيـادة ": واملنى هو

ِأقبل العمران، واهلندان": العاطف واملعطوف، نحو ِْ ِ َ ُ َ ْ لفظ دل عىل اثنـني، :  فالعمران"َ
 جود زيـادة يف آخـره، وهـذه الزيـادة هـي األلـف، بسبب وُرَمُاسم كل واحد منهام ع

ُحرض عمر ": والنون، وهي تغني عن اإلتيان بواو العطف وتكرير االسم، بحيث تقول َ ُ ََ َ
ُوعمر َ ٌني كل واحدة منهام اسمها هند، وسبب وكذلك اهلندان؛ فهو لفظ دل عىل اثن. "ُ

 والنون يف املثال، ووجود األلف والنون يغنيك عن اإلتيان داللته عىل ذلك زيادة األلف
ٌحرضت هند و هند": بواو العطف وتكرير االسم بحيث تقول ْ ٌ ِْ ِ". 
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رد كل مجع من اجلموع اآلتية إىل مفرده، ثم ثن املفردات، ثم ضع كل مثنـى . 1
 :، وهاهي ذي اجلموعً كالم مفيد بحيث يكون مرفوعايف
، ُ، قـراطيسُ، بـساتنيُ، حـدائقٌ، نجومٌّ، دويُ، صهاريجٌ سيوفال،ٌَيْ، أفٌالَِمج

، ُ، شبابيكٌ، جدرانُ، علامءُ مقاعد،ُ، رشفاءٌ، طرقُ، أطباءُ، قمصٌ، أحذيةُحمابر
 .ٌات، تفاحٌ، أقطارٌ، بالدٌ، أمورٌ، ركعٌ، آنساتُ، نوافذٌأبواب

 :ضع كل واحد من املثنيات اآلتية يف كالم مفيد. 2
، ِ، احلـديقتانِ، الـصديقانِ، اهلاديـانِ، املجتهدانِ، واألخوانِ، الواليانِالعاملان
، ِ، األمــرانِ، الطبيبــانِان، اجلــدارِ، القطــرانِ الــرشيفان،ِ، الكتابــانِالفتاتــان
، ِ، األبـوانِ، اخلطابـانِن، املاجـداِ، الـسيفانِ، العـذراونِ املقعـدان،ِالفارسان
 .ِ، نجامنِ، تفاحتانِ، بابانِ، دواتانِ، الراكعانِ، الطريقانِبستانان، الِالبلدان

 :ضع يف األماكن اخلالية من العبارات اآلتية ألفاظا مثناة. 3
 .اَ ليشاهدا آثارهَإىل مرص . . . َسافر) أ    (
 .مُفأكرمه . . . ُي ومعهِ أخََرضَح) ب   (

َا حممدا، وسمى اآلخرَأحدمهى َّفسم . . . ٍ خلالدَ ولد)جـ   (  ً. علياً
*     *    * 
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 يف كم موضع تكون األلف عالمة عىل رفع الكلمة؟. 1
 ما املثنى؟. 2
 .أحدمها مذكر، واآلخر مؤنث: مثل للمثنى بمثالني. 3

*     *    * 
 

رفع يف الفعل املضارع، إذا اتصل به ضمري تثنية، وأما النون فتكون عالمة لل: قال
 .او ضمري مجع، أو ضمري املؤنثة املخاطبة

تكون النون عىل أن الكلمة التي هي فيها مرفوعة يف موضع واحد، وهو  : وأقول
الفعل املضارع املسند إىل األلف االثنني او االثنتني، أو املسند إىل واو مجاعة الذكور، أو 

 . املخاطبةء املؤنثةاملسند إىل يا
ًصديقان يـسافران غـداال": أما املسند إىل ألف االثنني فنحو ِ ِ ُأنـتام ": ، ونحـو"َّ ْ

ِتسافران غدا ِ  فعل مضارع مرفوع، لتجرده، "تسافران":  وكذا"يسافران" :فقولنا. "ُ
، وعالمة رفعه ثبوت النـون، وألـف االثنـني فاعـل، مبنـي  عـىل من الناصب واجلازم

 .ل رفعالسكون يف حم
ًقد رأيت أن الفعل املضارع املسند إىل ألف االثنني قد يكون مبدوءا بالياء للداللة  

 يف املثال  عىل اخلطاب كامً كام يف املثال األول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للداللةعىل الغيبة
 .الثاين

 يـا َامُتْأنـ": و ونح"ً غداِانَِرافَسُ تِدانْنِاهل": فنحوف االثنتني لوأما املسند إىل األ
فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، واأللف :  فتسافران يف املثالني"ً غداِرانِافَِس تِانَدْنِه

 .فاعل، مبني عىل السكون يف حمل رفع
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ًومنه تعلم انتقى الفعل املضارع املسند إىل ألف االثنتني ال يكون مبدوءا إال بالتاء 
ًبـا كاملثـال األول، أم كـان حـارضا خماطبـا للداللة عىل تأنيث الفاعل، سواء أكـان غائ ً ً

 .كاملثال الثاين
 َونُومـُقَ يَ هـم الـذينَخلـصونُ املُلاَجـِّالر": ، فنحووأما املسند إىل واو اجلامعة

 فعل – ومثله تقومون – فيقومون "ْمُ بواجبكِقومونَ تِمْوَم يا قَتْأن": ، ونحو"مِهواجبِب
، وواو اجلامعة فاعل، مبني عىل الـسكون يف مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون

 .حمل رفع
ًاملسند إىل الواو قد سكون مبدوءا بالياء للداللة عىل  تعلم أن الفعل املضارع هومن

ًالغيبة، كام يف املثال األول، وقد سكون مبدوءا بالتاء للداللة عىل اخلطاب، كام يف املثال 
 .الثاين

: ، فتعـرفني"ِكَبـِاجَ وَِنيفِرْعـَ تُدْنِ يا هِأنت": طبةوأما املسند إىل ياء املؤنثة املخا
، وياء املخاطبة فاعل، مبني عىل السكون فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون

 .يف حمل رفع
ًوال يكون الفعل املسند إىل هذه الياء إال مبدوءا بالتاء، وهـي دالـة عـىل تأنيـث 

 .الفاعل
ًبدوءا بالتاء أو الياء، واملسند إىل الواو كذلك فتلخص لك أن املسند إىل األلف م

ًيكون مبدوءا بالتاء، واملسند إىل ياء ال يكون مبدوءا إال بالتاء ً. 
: يقومان، وتقومان، ويقومون، وتقومون، وتقومني، وتسمى هذه األمثلة: ومثاهلا

 ."األفعال اخلمسة"
*     *    * 
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ًالية فعال من األفعال اخلمسة مناسبا، ثم بني ضع  يف كل مكان من األمكنة اخل. 1 ً

 :عىل أي يشء يدل حرف املضارعة الذي بدأته به
 .ِيف النهر . . . ُاألوالد) أ   (
 .مِعىل أبنائه . . . ُاآلباء) ب   (
 .ٍببطء . . . ِ أهيا الغالمانَأنتام) ج   (
 .ِقلَيف احل . . . ُ الرجالِهؤالء) د   (
 .ِواجبك . . . ُينب يا زِأنت) هـ   (
 .َّاجلندي . . . ِانِاتَتَالف) و   (
 .مُأوطانك . . . ُم أهيا الرجالُأنت) ز   (
 .ِرةَبالك . . . ُ يا سعادِأنت) ح (

 :استعمل كل فعل من األفعال اآلتية يف مجلة مفيدة. 2
، َ، ختـدمونَ، يـسبحونَ، تسريونِ، حتدثانِ، حتصدانَ، تزرعونَ، تؤدينِتلعبان
 .َ، ترضنيِئانتنش

ًضع مع كل كلمة من الكلامت اآلتيـة فعـال مـن األفعـال اخلمـسة مناسـبا، . 3 ً
ًواجعل من اجلميع كالما مفيدا ً: 

، ُم، أنت أيتها الفتاةُ واجبهَ، الرجال الذين يؤدونَ، املسلمونُ، الغلامنِالطالبان
 . اهللاَ أوامرِ، إذا خالفتُ، هؤالء التالميذُأنتم يا قوم
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املرفوع بالضمة، واملرفوع األلف، واملرفوع بالواو، واملرفوع بثبوت بني . 4 
، مع بيان نوع كل واحد منها، من بني الكلامت الواردة يف العبارات )1(النون
 :اآلتية

عنـدهم، وآذاهنـم الواعيـة، وألـسنتهم )1( املـصونة )2(كتاب امللـوك عيبـتهم §
 .الشاهدة

 )3 (.عبادهالشجاعة غريزة يصنعها اهللا ملن يشاء من  §
 بإظهار النعمة، وبالتحدث باللسان، وأوهلام أبلغ من ثانيها: الشكر شكران §
 .املتقون هم الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر §

*     *    * 
 

 .يف كم موضع تكون النون عالمة عىل رفع الكلمة. 1
دل احلروف يشء تبامذا يبدأ الفعل املضارع املسند إىل ألف االثنني؟ وعىل أي . 2

 املبدوء هبا؟
 بامذا يبدأ الفعل املضارع املسند للواو أو الياء؟. 3

                                                   
الذي عالمة رفعه الضمة، والذي عالمة رفعـه األلـف، والـذي عالمـة رفعـه الـواو، : األسلم أن تقول)  1(

 .ونوالذي عالمة رفعه ثبوت الن
 .موضع سريهم: عيبتهم)  2(
 
 .يف مكان آمني: املحفوظة: املصونة)  3(
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 . مثل بمثالني لكل من الفعل املضارع املسند إىل األلف واىل الواو وإىل الياء4
 ما األفعال اخلمسة؟. 5

*     *    * 
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حـذف الفتحـة، واأللـف، والكـرسة، واليـاء، و: وللنصب مخس عالمات: قال

 .النون
 عالمـة يمكنك أن حتكم عىل الكلمة بأهنا منصوبة إذا وجدت يف آخرها: وأقول

واحدة منها أصلية، وهي الفتحة، وأربع فروع عنها، وهي األلف، : من مخس عالمات
 .والكرسة، والياء، وحذف النون

*     *    * 
 

يف االسم املفرد، ومجـع : واضعفأما الفتحة فتكون عالمة للنصب يف ثالثة م: قال
 .التكسري، والفعل املضارع إذا دخل عليه ناصب، ومل يتصل بآخره يشء

تكون الفتحة عالمة عىل أن الكلمة منصوبة يف ثالثـة مواضـع، املوضـع : وأقول
الفعل املضارع الذي : مجع التكسري، املوضع الثالث: االسم املفرد، املوضع الثاين: األول

 يتصل بآخره ألف اثنني، وال واو مجاعـة، وال يـاء خماطبـة، وال نـون سبقه ناصب، ومل
 .توكيد، وال نون نسوة

: أما االسم املفرد فقد سبق تعريفه، والفتحة تكـون ظـاهرة عـىل آخـره يف نحـو
ً، فعليا وهندا"ًقابلت هندا": ، ونحو"ًلقيت عليا" اسامن مفردان، ومها منـصوبان؛ : ً

، وقـد بها الفتحة الظاهرة، واألول مذكر، والثـاين مؤنـثألهنام مفعوالن، وعالمة نص
: ، فـالفتى ولـيىل"حـدثت لـيىل": ، ونحو"لقيت الفتى": تكون الفتحة مقدرة نحو

ًاسامن مفردان منصوبان؛ لكون كل منهام وقع مفعوال به، وعالمة نصبهام فتحة مقـدرة 
 .عىل األلف منع من ظهورها التعذر، واألول مذكر، والثاين مؤنث

وأما مجع التكسري فقد سبق تعريفه أيضا، والفتحة قد تكون ظاهرة عـىل آخـره، 
، فالرجال واهلنود، مجعـا تكـسري "رعيت اهلنود": ، ونحو"صاحبت الرجال": نحو
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 M  8 : - تعـاىل –منصوبان؛ والثاين مؤنث، وقد تكون الفتحة مقـدرة، نحـو قولـه 
  :       9L ]2:احلج [ونحو قوله تعاىل:  M  !     "L ]1 (]32:النـور( 

 :فسكارى واأليامى
مجعا تكسري منصوبان؛ لكوهنام مفعولني، وعالمة نصبها فتحة مقدرة عىل األلف 

 .منع من ظهروها التعذر
M  Q  P  O  N  M  :- تعاىل –وأما الفعل املضارع املذكور، فنحو قوله 

L ]تحة الظاهرة، وقد فعل مضارع منصوب بلن، وعالمة نصبه الف:  فنربح)2 (]91:طه
فعـل مـضارع :  فتـسعى"يـرسين أن تـسعى إىل املجـد": تكون الفتحة مقدرة، نحـو

 .منصوب بان، وعالمة نصبه فتحة مقدرة عىل األلف، منع من ظهورها التعذر
واو مجاعـة، :  أو"لن يرضبا": فإن اتصل بآخر الفعل املضارع ألف اثنني، نحو

؛ فكـل  مل يكن نصبه بالفتحة"لن ترضيب" :و، أو ياء خماطبة، نح"لن ترضبوا": نحو
بلن، وعالمة نصبه حـذف النـون،  منصوب "ترضيب" و "ترضبوا" و "ترضبا"من 

الياء فاعل مبني عىل السكون يف حمل رفع، وستعرف ذلك فـيام : واأللف، او الواو، أو
 .يأيت

: و أو خفيفـة، نحـ"َّواهللا لن تذهبن": وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة، نحو
 . فهو مبني عىل الفتح يف حمل نصب"ْواهللا لن تذهبن"

 فهو حينئذ "لن تدركن املجد إال بالعفاف": وان اتصل بآخره نون النسوة، نحو
 .مبني عىل السكون يف حمل نصب

*     *    * 

                                                   
 .من ال زوج هلا، ومتن ال زوجة له: "األيامى")  1(
 .مقبلني ومالزمني ومل ننرصف عنه: عاكفني. لن نزال: لن نربح")  2(



 
  

 

 64 

 
احلقل، الرهرة، : استعمل الكلامت اآلتية يف مجل مفيدة بحيث تكون منصوبة. 1

، احلديقة، النهـر، الكتـاب، البـستان، القلـم، الفـرس، )1(كرةالطالب، األ
 .الغلامن، العذارى، العصا، اهلدى، يرشب، ترىض، ترجتي، تسافر

ًضع يف كل مكان من األمكنة اخلالية يف العبارات اآلتية اسام مناسبا منصوبا . 2 ً ً
 :بالفتحة الظاهرة، واضبطه بالشكل

 .يعطفون عىل أبنائهم. . . أن ) أ(
 .ألنه هيذبك ويثقفك. . . أطع ) ب(
 .أهنا ربتك. . . احرتم ) ج(
 .قبل أن حترصها. . . ذاكر ) د(

 .فإنك هبذا ختدم وطنك. . . أد ) هـ (
 .فإن اجلبن ال يؤخر اآلجل. . . كن ) و(

 .)2(اهلدر عيبفإن . . . الزم ) ز   (
 .عن التكلم يف الناس. . . احفظ ) ح   (
 .هو الذي يؤدي واجبه . . .إن الرجل ) ط   (
 .أورده املهالك. . . من أطلع ) ي   (
 .ولو يف غري أهله. . . اعمل ) ك   (

                                                   
 .احلفرة: األكرة")  1(
 .سقط الكالم: اهلدر)  2(
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 .يرض عنك اهللا. . . أحسن ) ل   (
 

 يف كم موضع تكون الفتحة عالمة عىل النصب؟ .1
لالسـم املفـرد املـذكر : أحـدها: أمثلـةمثل لالسم املفرد املنصوب بأربعـة  .2

لالسم املفرد املـذكر املنـصوب بفتحـة : لظاهرة، وثانيهااملنصوب بالفتحة ا
: بالفتحة الظاهرة، ورابعهـا  لالسم املفرد املؤنث املنصوب: مقدرة، وثالثها

 .رةلالسم املفرد املؤنث املنصوب بالفتحة املقد
 .مثل جلمع التكسري املنصوب بأربعة أمثلة خمتلفة .3
 متى ينصب املضارع بالفتحة؟ .4
  بمثالني خمتلفني؟مثل للفعل املضارع .5
 بامذا ينصب الفعل املضارع الذي اتصل به ألف اثنني؟ .6
 إذا اتصل بآخر الفعل املضارع املسبوق بناصب نون توكيد، فام حكمه؟ .7
مثل للفعل املضارع الذي اتصل بآخره نون النسوة، وسبقه ناصب مع بيان  .8

 .حكمه
*     *    * 

 

رأيت أبـاك ": ن عالمة للنصب يف األسامء اخلمسة، نحووأما األلف فتكو: قال
 . وما أشبه ذلك"وأخاك

ًقد عرفت فيام سبق األسامء اخلمسة، ورشط إعراهبا بالواو رفعا، واأللف : وأقول
ًنصبا، والياء جرا، واآلن نخربك بأن العالمة الدالة عىل أن أحدى هذه الكلامت منصوبة  ً
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، "زوري محاك"، و "انرص أخالك"، و "م أباكاحرت": وجود األلف يف آخرها، نحو
أباك، وأخاك، ومحـاك، وفـاك، "فكل من . "ال حترتم ذا املال ملاله"، و "نظف فاك"و

ً يف  هذه األمثلة ونحوها منصوب؛ ألن وقع فيها مفعوال بـه، وعالمـة نـصبه "وذا مال ٌ
 مـضاف "الاملـ"األلف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف، وما بعده من الكاف، و 

 .إليه
 . سوى هذا املوضعوليس لأللف موضع تنوب  فيه عن الفتحة
*     *    * 

 

 يف كم موضع تنوب األلف عن الفتحة؟. 1
 .مثل لألسامء اخلمسة يف حال النصب بأربعة أمثلة. 2

*     *    * 
 

 .نث الساملوأما الكرسة فتكون عالمة للنصب يف مجع املؤ: قال
ًقد عرفت سابقا مجع املؤنث السامل، واآلن نخربك أنه يمكنك أن تستدل : وأقول

إن الفتيـات ": عىل نصب  هذا اجلمع بوجود الكـرسة يف آخـره، وذلـك نحـو قولـك
مجع مؤنث سامل، ومها : "املهذبات" و "الفتيات"فكل من . "املهذبات يدركن املجد

ّمنصوبان؛ لكون األول اسام إلن، ً ولكون الثاين نعاتا للمنصوب، وعالمة نصبها الكرسة ً
 .نيابة عن الفتحة

 .وليس للكرسة موضع تنوب عن الفتحة سوى هذا املوضع
*     *    * 
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 :ًامجع املفردات اآلتية مجع مؤنث ساملا،وهي. 1
 .    العاقلة، فاطمة، سعدى، املدرسة، اللهاة، احلامم، ذكرى

 مجوع التأنيث اآلتية يف مجلة مفيـدة، بـرشط أن يكـون  يف ضع كل واحد من. 2
العالمات، الفـاطامت، سـعديات، : موضع نصب، واضبطه بالشكل، وهي

 .مات، ذكرياتملدرسيات، اللهوات، احلاما
هذا املفرد مجع الكلامت اآلتية مثنيات، فرد كل واحد منها إىل مفرده، ثم امجع . 3

 :ا يف مجلة مفيدة، وهيمؤنث سامل، واستعمل كل واحد منه
 .الزينبات، احلبليان، الكاتبتان، الرسالتان، احلمراوان

*     *    * 
 

 .وأما الياء فتكون عالمة للنصب يف التثنية واجلمع: قال
قد عرفت املثنى فيام مىض، وكـذلك قـد عرفـت املـذكر الـسامل، واآلن : وأقول

ب الواحد منهام بوجود الياء يف آخره، والفرق بينهام أن نخربك أنه يمكنك أن تعرف نص
ًالياء يف املثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، والياء يف مجع املذكر يكون ما  ً

ًقبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا ً. 
اشرتى أيب كتابني يل ": ، ونحو"نظرت عصفورين فوق الشجرة": فمثال املثنى

ً منصوب لكون مفعـوال بـه، وعالمـة "كتابني" و "صفورينع" فكل من "وألخي
 يف  املكسور ما بعدها؛ ألنه مثنى، والنون عوض عن التنويننصبه الياء املفتوح ما قبلها

 .االسم املفرد
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نـصت ": ، ونحـو"إن املتقني ليكسبون رضا رهبـم": ومثال مجع املذكر السامل
 منـصوب؛ "املجتهـدين" و "تقنيامل" فكل من "املجتهدين باالنكباب عىل املذاكرة

املفتوح ما بعدها؛ ألنه مجع مذكر   به، وعالمة نصبه الياء املكسور ما قبلهاًلكونه مفعوال
 . يف االسم املفردسامل، والنون عوض عن التنوين

*     *    * 
 

ًالكلمة اآلتية مفردة فثنها كلها، وامجع منها ما يصح مجعه مجع مـذكر سـاملا، . 1
 :هيو

 .    حممد، فاطمة، بكر، السبع، الكاتب، النمر، القايض، املصطفى
ًاستعمل كل مثنى من املثنيات اآلتية يف مجلة مفيدة، بحيث يكـون منـصوبا، . 2

 :واضبطه بالشكل الكامل، وهي
   املحمـدان، الفاطمتـان، البكــران، الـسبعان، الكاتبــان، النمـران، القاضــيان، 

 .املصطفيان
، ًل واحد من اجلموع اآلتية يف مجلة مفيدة، بحيث يكون منـصوبااستعمل ك. 3

 :واضبطه بالشكل الكامل، وهي
 .صطفوناملفتون، العاملون، الكاتبون، املالراشدون، 

*     *    * 
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 اهـوأما حذف النون فيكون عالمة للنصب يف األفعـال اخلمـسة التـي رفع: قال
 .بثبات النون
 ما هي األفعال اخلمسة، واآلن نخربك أنه يمكنك أن قد عرفت مما سبق: قولوأ

 .تعرف نصب كل واحد منها إذا وجدت النون؛ التي تكون عالمة الرفع حمذوفة
يؤملني ": ، ونحو"يرسين أن حتفظوا دروسكم": ومثاهلا  يف حالة النصب قولك

 فعـل مـضارع "هيملـوا" و "واظـحتف"، فكل من "من الكساىل أن هيملوا واجباهتم
منصوب بأن، وعالمة نصبه حذف النون، وواو اجلامعة فاعل، مبنـي عـىل الـسكون يف 

 .حمل رفع
 واملتـصل بيـاء "يرسين أن تناال رغباتكام": وكذلك املتصل بألف االثنني، نحو

 .رفت كيف تعرهبام، وقد ع"يؤملني أن تفرطي يف واجبك": املخاطبة، نحو
*     *    * 

 
استعمل الكلامت اآلتية مرفوعة مـرة، ومنـصوبة مـرة أخـرى، يف مجـل مفيـدة، 

 :واضبطها بالشكل
الكتاب، القرطاس، القلـم، الـدواة، النمـر، النهـر، الفيـل، احلديقـة، اجلمـل، 

 املغــانم، اآلداب، يظهــر، الــصادقات، العفيفــات، الوالــدات، اإلخــوان، البــساتني،
، ك العلـم، املـروءة، الـصديقان، أبـوك، األصـدقاءاألساتذة، املعلمون، واآلباء، أخو

 .املؤمنون، الزراع، املتقون، تقومان، يلعبان
 

 متى تكون الكرسة عالمة عىل النصب؟. 1
 ؟متى تكون الياء عالمة للنصب. 2
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 موضع يكون حذف النون عالمة للنصب؟يف كم . 3
 .ً بمثالني، وأعرب واحدا منهاممثل جلمع املؤنث املنصوب. 4
 .ً وأعرب واحدا منهاألفعال اخلمسة املنصوبة بثالثة أمثلة،مثل ل. 5
 .مثل جلمع املذكر السامل املنصوب بمثالني. 6
 .مثل جلمع املذكر السامل املرفوع بمثالني. 7
 .مثل للمثنى املنصوب بمثالني. 8
 .مثل للمثنى املرفوع بمثالني. 9

 . مثل لألسامء اخلمسة املرفوعة بمثالني-10
 

 .الكرسة، والياء، والفتحة: وللخفض ثالث عالمات: قال
ً إذا وجدت فيها واحـدا مـن ثالثـة يمكنك أن تعرف أن الكلمة خمفوضة: أقول

الفتحة، ومها :  الياء، والثالث:الكرسة، وهي األصل يف اخلفض، والثاين: األول: أشياء
الثة مواضع يكون فيها، وسنذكر اء الثشيِ؛ ولكل واحد من هذه األفرعان عن الكرسة
 .ًذلك تفصيال فيام ييل

*     *    * 
 

االسـم املفـرد يف : فأما الكرسة فتكون عالمـة للخفـض يف ثالثـة مواضـع: قال
 .املنرصف، ومجع التكسري املنرصف، ومجع املؤنث السامل

أن االسـم تكون يف كل واحد منها عالمـة عـىل للكرسة ثالثة مواضع، : وأقول
 .خمفوض
-  ،االسم املفرد املنرصف، وقـد عرفـت معنـى كونـه مفـردا ً

هو التنـوين، : انتقى الرصف يلحق آخره، والرصف: ًومعنى كونه منرصفا
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ٍسعيت إىل حممد": نحو ٌّرضيت عن عيل": ، ونحو"ُ  ُاستفدت": ، ونحو"ُ
مـد، حم"فكـل مـن . "ٍأعجنـي خلـق بكـر": ، ونحو"ٍمن معارشة خالد

 خمفوض لدخول حرف اخلفـض عليـه، وعالمـة خفـضه الكـرسة "ٌّوعيل
، وعالمـة  خمفوض إلضافة ما قبله إليـه"خالد، وبكر"الظاهرة، وكل من 

أسامء مفـردة، : ًخفضه الكرسة الظاهرة أيضا، وحممد وعيل، وخالد، وبكر
 .وهي منرصفة؛ للحوق التنوين هلا

- د عرفت مما سبق معنى التكسري،  مجع تكسري املنرصف، وق
مـررت ": ًيف املوضع األول هنا معنى كونه منرصفا، وذلـك نحـووعرفت 

فكـل مـن . "ٍرضيت عن أصحاب لنـا شـجعان": ، ونحو"ٍبرجال كرام
وعالمـة  خمفـوض لـدخول حـرف اخلفـض عليـه، "رجال، وأصحاب"

 خمفوض؛ ألنه نعت "كرام، وشجعان"، وكل من  الكرسة الظاهرةخفضه
ًمخفوض، وعالمة خفضه الكرسة الظاهرة أيضا، ورجـال، وأصـحاب، لل

 .مجوع تكسري، وهي منرصفة؛ للحوق التنوين هلا: وكرام، وشجعان
-  مجع املؤنث السامل، وقد عرفت مما سبق معنى مجع املؤنث 

رضـيت عـن ": ، ونحو"نظرت إىل فتيات مؤدبات": السامل، وذلك نحو
 خمفوض؛ لدخول حرف "فتيات، ومسلامت": كل من ف"مسلامت قانتات

 :اخلفض عليه، وعالمة خفضه الكرسة الظاهرة، وكل من
 خمفوض؛ ألنه تابع للمخفوض، وعالمة خفضه الكـرسة "مؤدبات، وقانتات"

 .مجع مؤنث سامل: ًالظاهرة أيضا، وكل من فتيات، ومسلامت، ومؤدبات وقانتات
*     *    * 
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 الكرسة فيها عىل خفض االسم؟التي تدل ما املوضع . 1
ًما معنى كون االسم مفردا منرصفا؟.2 ً 
 ًما معنى كونه مجع تكسري منرصفا؟. 3
مثل لالسم املفرد املنرصف املجرور بأربعة أمثلـة، وكـذلك جلمـع التكـسري . 4

 .املنرصف املجرور
 .مثل جلمع التكسري السامل املجرور بمثالني. 5

*     *    * 
 

يف األسامء اخلمسة، وف : وأما الياء فتكون عالمة للخفض يف ثالثة مواضع: قال
 .التثنية، واجلمع
 .للياء مواضع تكون يف كل واحد منها دالة عىل خفض االسم: وأقول

-  األسامء اخلمسة، وقد عرفتها، وعرفت رشوط إعراهبـا ممـا 
ال ترفـع ": ، ونحـو"ِيك صباح كل يـومسلم عىل أب": سبق، وذلك نحو

ًال تكن حمبا لذي املال إال أن يكـون ": ، ونحو"صوتك عىل أخيك األكرب
لدخول حـرف  خمفوض؛ "أبيك، وأخيك، وذي املال" من فكل. "ًمؤدبا

اخلفض عليه، وعالمة خفضه الياء، والكاف يف األولني ضـمري املخاطـب، 
 يف املثـال "املـال"خفض، وكلمة وهي مضافة إليه مبني عىل الفتح يف حمل 

 .)1(ًالثالث مضف إليه أيضا، جمرور بالكرسة الظاهرة
                                                   

 . باإلضافة، أو مضاف إليه جمرور؛ وعالمة جره الكرسة الظاهرةاسم جمرور: األسلم أن تقول")  1(
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- سـلم ": ، ونحو"ِانظر إىل اجلنديني":  املثنى، وذلك نحو
 خمفـوض؛ لـدخول "اجلنـديني، والـصديقني" فكل من "ِعىل الصديقني

سور مـا حرف اخلفض عليه، وعالمة خفضه اليـاء املفتـوح مـا قبلهـا املكـ
 . مثنى؛ ألنه دال عىل اثنني"اجلنديني، والصديقني"بعدها، وكل من 

- ونحو"رضيت عن البكرين":  مجع املذكر السامل، نحو ، :
 "البكــرين، واملــسلمني" فكــل مــن " اخلاشــعنينظــرت إىل املــسلمني"

خمفوض؛ لدخول حرف اخلفض عليه، وعالمة خفـضه اليـاء املكـسور مـا 
 .وكل منهام مجع مذكر ساملفتوح ما بعدها، قبلها امل

*     *    * 
 

ًضع كل فعل من األفعال اآلتية يف مجلتني بحيث يكون مرفوعا يف إحـدامها، . 1
 :ًومنصوبا يف األخرى

 .تيضء    جيري، يبني، ينظف، يركب، يرشب، 
 ً من األسامء اآلتيـة يف ثـالث مجـل، بحيـث يكـون مرفوعـا يف ضع كل اسم.2

ًإحداها، ومنصوبا يف الثانية، وخمفوضا يف الثالثة،  :واضبط كل ذلك بالشكل ً
 إخوتــك، أســنانك، الكتــاب، القطــار، الفاكهــة، األم، األصــدقاء، والـدك،    

نـديان، الفتيـان، التـاجر، اجل التلميذان، الرجالن، اجلندي، الفتاة، أخوك، صـديقك،
 .املهذباتالورد، النسل، االستحامم، النشاط، املهمل، 

 
*     *    * 



 
  

 

 74 

 

 ما املواضع التي تكون الياء فيها عالمة عىل خفض االسم؟. 1
 ما الفرق بني املثنى ومجع املذكر السامل يف حال اخلفض؟. 2
 .مثل للمثنى املخفوض بثالثة أمثلة. 3
 .مثل جلمع املذكر السامل املخفوض بثالثة أمثلة. 4

 .ً أمثلة يكون االسم يف كل واحد منها خمفوضامثل لألسامء اخلمسة بثالثة. 5
*     *    * 

 

 .وأما الفتحة فتكون عالمة للخفض يف االسم الذي ال ينرصف: قال
 للفتحة موضع واحد تكون فيه عالمة عىل خفض االسم، وهـو االسـم :وأقول

 .)1(الذي ال ينرصف
ف، وهو التنوين، واالسـم الـذي ال أنه ال يقبل الرص: ومعنى كونه ال ينرصف

ترجع إىل اللفظ، : إحدامها: الذي أشبه الفعل يف وجود علتني فرعيتني": ينرصف هو
 ."ترجع إىل املعنى، أو وجد  فيه علة واحدة تقوم مقام العلتني: واألخرى

والعلل التي توجد يف االسم، وتدل عىل الفرعية، وهي راجعة إىل املعنى، اثنتان 
الوصفية، وال بد مـن وجـود واحـدة مـن هـاتني : ُالعلمية، والثانية: األوىل: ليس غري

 . بسبب وجود علتني فيهالعلتني يف االسم املمنوع من الرصف

                                                   
 .املمنوع من الرصف: أي)  1(
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، وتكون راجعة إىل اللفظ ست والعلل التي توجد يف االسم، وتدل عىل الفرعية
لنـون، ووزن وزيـادة األلـف وا التأنيث بغري الف، والعجمة، والرتكيب،: علل، وهي

 .وال بد من وجود واحدة من هذه العلل مع العلمية فيه. الفعل، والعدل
وأما الوصفية فال يوجد منها إال واحدة من ثالث، وهي زيادة األلف والنون، أو 

 .وزن الفعل، او العدل
 .فاطمة، وزينب، ومحزة: فمثال العلمية مع التأنيث بغري ألف

 .، ويعقوب، وإبراهيمإدريس: العملية مع العجمة ومثال
 .معد يكرب، وبعلبك، وقاضيخان، وبرزمجهر: ومثال العلمية مع الرتكيب

 مـروان، وعـثامن، وغطفـان، وعفـان، : ومثال العلمية مع زيادة األلف والنـون
 .وسبحان، وسفيان، وعمران، وقحطان، وعدنان

 .أمحد ويشكر، ويزيد، وتغلب، وتدمر: ومثال العلمية مع وزن الفعل
عمر، وزفر، وقـثم، وهبـل، وزحـل، ومجـح، وقـزح : ال العلمية مع العدلومث
 .)1(ومرض

 .أكرم، وأفضل، وأمجل: ومثال الوصفية مع وزن الفعل
 . مثنى، وثالث، ورباع، وأخر:ومثال الوصفية مع العدل

 :وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهام مقام العلتني فهام
 .يث املقصورة، أو املمدودةصيغة منتهى اجلموع، وألف التأن
 مجع تكسري، وقد وقع بعد انتقى يكون االسم: أما صيغة منتهى اجلموع فضابطها

ِمساجد، ومنابر، وأفاضل، وأماجد، وأمائـل، وحـوائض، : ألف تكسريه حرفان نحو ِ ِِ ِِ
ِ، وعصافري، وقناديليحِاتَفَم: ِوطوامث، أو ثالثة أحرف وسطها ساكن، نحو َِ َ َ َ. 

                                                   
، ومل يسمع غـري ذلـك، وزاد اخلفـش )بطن من قضاعة(وتعل، وعصم، وجشم، وحجا، ودلف، وبلع، )  1(

 .طوى
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ْ حب:التأنيث املقصورة فنحووأما ألف   .ىَوْعَا، ودَيْنُى، ودَوْصُ، وقَىلُ
يــضاء، َسناء وبَ، وحــ)1(عجــاءَراء، ودَمحــ: وأمــا ألــف التأنيــث املمــدودة فنحــو

 .لامءُدقاء، وعْ، وأص)2(افقاءَحالء، ونَوك
 وكـذا مـا أشـبهها، ال جيـوز تنوينـه، وخيفـض األسامءفكل من ذكرنا من هذه 

ريض اهللا عن ":  ونحو"خليله َيمِاهَرْصىل اهللا عىل إب": لكرسة، نحوبالفتحة نيابة عن ا
َعمر أمري املؤمنني َ ؛ لدخول حرف اخلفض عليـه، ؛ فكل من إبراهيم وعمر، خمفوض"ُ

وعالمة خفضهام الفتحة نيابة عن الكرسة؛ ألن كل واحد منهام اسم ال ينرصف، واملانع 
 .العلمية، والعدل:  من رصف عمرالعلمية، والعجمة، واملانع: من رصف إبراهيم

 .وقس عىل ذلك الباقي
 وأال "أل"ًأن يكون خاليـا مـن : ويشرتط خلفض االسم الذي ال ينرصف بالفتحة

 :يضاف إىل اسم بعده، فإن اقرتن بأل، أو أضيف خفـض بالكـرسة، نحـو قولـه تعـاىل
ِوأنتم عاكفون يف املساجد( ِِ َِ َْْ َ ُ َ َُ  ."بحسناء قريشمررت ": ونحو] 187:البقرة [) َ

*     *    * 
 

 :بني األسباب التي توجب منع الرصف يف كل كلمة من الكلامت اآلتية. 1
   زينب، مرض، يوسف، إبراهيم، أكرم من أمحد، بعلبك، ريان، مغاليق، حسان، 

 .عاشوراء، دنيا
، بحيث تكون يف إحدامها جمرورة ضع كل كلمة من الكلامت اآلتية يف مجلتني. 2
 .الفتحة نيابة عن الكرسة، ويف الثانية جمرورة بالكرسة الظاهرةب

                                                   
 .شديدة سواد العني، وشديدة بياضها، وواسعتها: الدعجاء)  1(
 .لريبوع، ويقال لآلخر، القاصعاءأحد حجري ا: نافقاء)  2(
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 .   دعجاء، أماثيل، أمجل، يقظان
ًضع يف املكان اخلايل من اجلمـل اآلتيـة اسـام ممنوعـا مـن الـرصف واضـبطه . 3 ً

 :بالشكل، ثم بني السبب يف منعه
 . . .خري من . . . . ب     .             أخيك. . . سافر مع . أ
 .. مسجد عمرو وأقدم ما بمرص من. د..          زائرة من...انت عندك. ج

 .يظهر بعد املطر. . . .  و           . . .                 هـ هذه الفتاة 
 .إىل النجاة...اإلحسان إىل امليسء.ح. فصدقت عليه...مررت بمسكني. ز
 .نعطف عىل الفقراء. . . . ط

*     *    * 
 

  خفض االسم؟واضع التي تكون الفتحة فيها عالمة عىلما امل. 1
 ما معنى كون االسم ال ينرصف؟. 2
 ما االسم الذي ال ينرصف؟. 3
 ما العلل التي ترجع إىل املعنى؟. 4
 ما العلل التي ترجع إىل اللفظ؟. 5
 كم عىل من العلل اللفظية توجد مع الوصفية؟. 6
 مية؟كم علة من العلل اللفظية توجد مع العل. 7
 ما مها العلتان اللتان تقوم الواحدة منهام مقام علتني؟. 8
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مثل لالسم الذي ال ينرصف لوجود العلميـة والعـدل، والوصـفية والعـدل، . 9
والعلمية وزيادة األلف والنون، والوصفية وزيادة األلـف والنـون، والعلميـة 

 .والتأنيث، والوصفية ووزن الفعل، والعلمية والعجمية
    *    **  

 

 .السكون، واحلذف: وللجزم عالمتان: قال
يمكنك انتقى حتكم عىل الكلمة بأهنا جمزومة إذا وجدت فيها واحدة من : وأقول

 :أمرين
 .السكون، وهو العالمة األصلية للجزم: األول
 احلذف، وهو العالمة الفرعية،  :والثاين

 .ولكل واحدة من هاتني العالمتني مواضع سنذكرها
*     *    * 

 

 .فأما السكون فيكون عالمة للجزم يف الفعل املضارع الصحيح اآلخر: قال
للسكون موضع واحد يكون فيه عالمة عىل أن الكلمة جمزومـة، وهـذا : وأقول

املوضع هو الفعل املضارع الصحيح اآلخر، ومعنى كونه صحيح اآلخر انتقى آخره من 
 .األلف، والواو، والياء:  هيحروف العلة الثالثة؛ التي 

ُيلعـب، ويـنجح، ويـسافر، ويعـد، ": ومثال الفعل املضارع الـصحيح اآلخـر ُ ُ ُ
 و "ًمل يعد إبراهيم خالدا" و "مل ينجح بليد" و "مل يلعب عيل": ، فإذا قلت"ٌويسال

 فكل من هذه األفعال  جمزوم، لسبق حرف اجلـزم الـذي هـو "مل يسأل بكر األستاذ"
عالمة جزمه السكون، وكل واحد من هذه األفعال فعل مضارع صحيح  عليه، و"مل"

 .اآلخر
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وأما احلذف فيكون عالمة للجزم  يف الفعـل املـضارع املعتـل اآلخـر، ويف : قال
 .األفعال اخلمسة التي رفعها بثبات النون

 ًللحذف موضعان يكون يف كل واحد منهام دلـيال، وعالمـة عـىل جـزم: وأقول
 .مةالكل

أن آخره : الفعل املضارع املعتل اآلخر، ومعنى كونه معتل اآلخر: املوضع األول
 .األلف والواو، والياء: من حروف العلة الثالثة؛ التي هي

يسعى، ويرىض، وهيوى، وينـأى، ويـشقى، ": فمثال الفعل املضارع آخره ألف
 ."ويبقى

لو، ويسمو، ويقسو، يدعو، ويرجو، ويب": ومثال الفعل املضارع الذي آخره واو
 ."وينبو

، وحييـي، ىيعطي، ويقـيض، ويستغـش": ومثال الفعل املضارع الذي آخره ياء
 ."ويلوي، وهيدي
 جمزوم؛ لسبق حرف اجلزم عليه، "يسع" فإن " عيل إىل املجدمل يسع": فإذا قلت

 جزمه حذف األلف، والفتحة قبلها دليل عليهـا، وهـو فعـل مـضارع معتـل و عالمة
 .اآلخر

؛ لسبق  فعل مضارع جمزوم"ُيدع" فإن "مل يدع حممد إال إىل احلق": ا قلتوإذ
 .حرف اجلزم عليه، وعالمة جزمه حذف الواو، والضمة قبلها دليل عليها

ًمل يعط حممد إال  خالدا": وإذا قلت  فعل مضارع جمزوم؛ لـسبق "يعط" فإن "ٌ
،وقس عـىل ل عليهـاالياء، والكرسة قبلها دليـحرف اجلزم عليه، وعالمة جزمه حذف 

 .ذلك أخواهتا
: األفعال اخلمسة التي ترفع بثبوت النون، وقـد سـبق بياهنـا، ومثاهلـا: املوضع الثاين

مل يرضبا، ومل ترضبا، ومل ": تقول. "يرضبان، وترضبان، ويرضبون، وترضبون، وترضبني"
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م؛ لسبق فكل واحد من هذه األفعال فعل مضارع جمزو. "ترضيب  يرضبوا، ومل ترضبوا، ومل
 عليه، وعالمة جزمه حذف النون، واأللـف، أو الـواو، أو "مل"اجلزم الذي هو  حرف

 .الياء، فاعل مبني عىل السكون يف حمل رفع
*     *    * 

 
 مجل مفيـدة، بحيـث يكـون يف استعمل كل فعل من األفعال اآلتية يف ثالث. 1

ًواحدة منها مرفوعا، ويف الثانية منصوبا، ويف ا ًلثالثة جمزوما، واضبطه بالشكل ً
 :التام يف كل مجلة

 .   يرضب، تنرصان، تسافران، يدنو، تربحون، يشرتي، يبقى، يسبقان
ًاخلايل من اجلمل اآلتية فعال مضارعا مناسبا، ثـم بـني عالمـة ضع  يف املكان . 2 ً ً

 :إعرابه
 .إىل نفسه ووطنه. . . الكسول ) أ(

 .املثابرةاملجد إال بالعمل . . . لن ) ب(
 .لفرح صديقه. . . الصديق املخلص ) ج(
 .أبامها. . . الفتاتان املجتهدتان ) د(
 .وطنهم. . . الطالب املجدون ) هـ(
 .بزيارتكم. . . انتم يا أصدقائي ) و(
 . . .من عمل اخلري فإنه ) ز( 
 . . . ك بعض إخوانك فال إذا أساء) ح(
 .إخوانك. . . يرسين أن ) ط(
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 . . .  واجبك إن أدين) ي(
 .أيب أمس. . . مل ) ك(
 .واجبك. . . ِأنت يا زينب ) ل(
  . . . إذا زرمتوين ) م(
 . . . مهام أخفيتم ) ن(

*     *    * 
 

 ما عالمات اجلزم؟. 1
 يف كم موضع يكون السكون عالمة للجزم؟. 2
 ؟ عىل اجلزميف كم موضع يكون احلذف عالمة. 3
 خر؟ما الفعل الصحيح اآل. 4
 .مثل للفعل الصحيح اآلخر بعرشة أمثلة. 5
 ما الفعل املعتل اآلخر؟. 6
 .مثل للفعل املعتل الذي آخره ألف بخمسة أمثلة، وكذلك الذي آخره واو. 7
 . بمثالنيمثل للفعل الذي آخره ياء. 8
 ما األفعال اخلمسة؟. 9

 .مثل لألفعال اخلمسة املجزومة بخمسة أمثلة. 10
*     *    * 
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 .قسم يعرب باحلركات، وقسم يعرب باحلروف: املعربات قسامن) فصل: (قال
  عىل وجه اإلمجال– هبذا الفصل أن يبني – تعاىل  رمحه اهللا–أراد املؤلف : وأقول

واملواضع التي سـبق ذكـر أحكامهـا يف .  حكم ما سبق تفصيله يف مواضع اإلعراب–
فـرد، ومجـع التكـسري، ومجـع املؤنـث الـسامل، االسم امل: ًاإلعراب تفصيال ثامنية، وهي

لـسامل، واألسـامء والفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره يشء، واملثنى، ومجـع املـذكر ا
 .اخلمسة

: القسم األول:  تنقسم إىل قسمني– التي هي مواضع اإلعراب –وهذه األنواع 
 ً.يال منهام تفصيعرب باحلروف، وسيأيت بيان كل نوع: والقسم الثاين. يعرب باحلركات

*     *    * 
 

 االسم املفرد، ومع التكـسري، ومجـع :)1(أشياءالذي يعرب باحلركات أربعة : قال
 .املؤنث السامل، والفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره يسء

الضمة والفتحة والكرسة، ويلحق هبا الـسكون، : احلركات ثالثة، وهي: وأقول
قيم يعرب باحلركات، وقسم يعرب بـاحلروف، : بات عىل قسمنيوقد علمت أن املعر

 :رشوع يف بيان القسم األول الذي يعرب باحلركات، وهو أربعة أشياءوهذا 
ٌذاكـر حممـد ":  من قولك"ُالدرس" و "ٌحممد": االسم املفرد، ومثاله .1

، فعل ماض مبني عىل الفتح ال حمل لـه مـن اإلعـراب: فذاكر. "َالدرس

                                                   
، ويف ط املكتبـة الثقافيـة؛ 191دار الكتب العلمية؛ ص. ، ط29احللبي، ص. يف مجوع مهامت املتون؛ ط)  1(

 .أنواع: 6ص
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 و "حممد"مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وكل من فاعل : ٌوحممد
 . اسم مفرد"الدرس"

حفـظ ":  مـن قولـك"الدروس" و "التالميذ": مجع التكسري، ومثاله .2
ِفعل ماض مبني عىل  الفتح ال حمـل لـه مـن :  فحفظ"التالميذ الدروس

فاعـل مرفـوع، وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة، : اإلعراب، والتالميـذ
الظاهرة، وكل من  الفتحة  نصبهول به منصوب، وعالمةمفع: والدروس

 . مجع تكسري"التالميذ، والدروس"
:  مـن قولـك"الـصلوات" و "املؤمنـات": مجع املؤنث السامل، ومثالـه .3

 ال فخشع فعل ماض مبني عـىل الفـتح. "خشع املؤمنات يف الصلوات"
فاعـل مرفـوع، وعالمـة رفعـه الـضمة : حمل له من اإلعراب، واملؤمنات

حـرف جـر، والـصلوات، جمـرور بفـي، وعالمـة جـره : ،  ويفالظـاهرة
 مجـع مؤنـث "الـصلوات" و "املؤمنات"الكرسة، الظاهرة، وكل من 

 .سامل
:  من قولك"ُيذهب": الفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره يشء، ومثاله .4

فعل مضارع، مرفوع لتجـرده مـن الناصـب : فيذهب. "ٌيذهب حممد"
فاعـل مرفـوع، وعالمـة : الضمة الظاهرة، وحممدمة رفعه الواجلازم، وع

 .رفعه الضمة الظاهرة
*     *    * 
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وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وختفض بالكرسة، وجتزم بالسكون، : قال
 :وخرج عن ذلك ثالثة أشياء

ينرصف بخفض بالفتحـة، ي ال مجع املؤنث السامل ينصب بالسكرة، واالسم الذ
 .والفعل املضارع املعتل اآلخر جيزم بحذف آخره

 أن ترفـع بالـضمة، األصل يف األشياء األربعة التـي تعـرب باحلركـات: وأقول
 .)1(،وجتزم بالسكونوتنصب بالفتحة، وختفض بالكرسة

أما الرفع بالضمة فإهنا كلها قد جاءت عىل ما  هو األصـل فيهـا، فرفـع مجيعهـا 
ُيسافر حممد واألصدقاء واملؤمنات": لضمة،  ومثاهلابا ٌُ فعل مضارع مرفوع :  فيسافر"ُ

فاعـل مرفـوع، : ٌ من الناصب واجلازم، وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة، وحممـدلتجرده
  مرفوع؛ ألنه معطوف عىل: وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو اسم مفرد، واألصدقاء

ًمرفوع؛ ألنه أيضا : ُرة وهو مجع تكسري، واملؤمناتاملرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاه
 .معطوف عىل املرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مجع مؤنث سامل

وأما النصب بالفتحة فإهنا كلها جاءت عىل ما هـو األصـل فيهـا، مـا عـدا مجـع 
ًمـدا َلـن أخـالف حم": ، ومثاهلـا نيابة عن الفتحة)2(املؤنث السامل؛ فإنه ينصب بالكرسة

ِواألصدقاء واملؤمنات فعل مضارع منصوب بلن، وعالمة نـصبه الفتحـة : َفأخالف. "َ
ًمفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا، وهو اسـم : ًالظاهرة، وحممدا

منصوب؛ ألنه معطوف عىل املنصوب، وعالمـة نـصبه : مفرد كام علمت، واألصدقاء
                                                   

أن ترفع، وتكون عالمة رفعها الضمة، وأن تنصب، وتكـون عالمـة نـصبها الفتحـة، : األسلم أن تقول)  1(
الكرسة، وحتزم األفعال املضارعة، وتكون عالمة جزمها ) جرها(ضها ، وتكون  عالمة خف)جتر(وختفض 
 .السكون

 .وتكون عالمة نصبه الكرسة: األسلم أن تقول)  2(
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ٌ منصوب؛ ألنه معطوف : كام علمت، واملؤمناتري مجع تكسهوًالفتحة الظاهرة أيضا، و
 .ًأيضا، وعالمة نصبه الكرسة نيابة عن الفتحة؛ ألنه مجع مؤنث سامل

 فإهنا كلها قد جاءت عىل ما هو األصـل فيهـا، مـا عـدا )1(وأما اخلفض بالكرسة
الذي ال ينـرصف؛ فإنـه خيفـض  عدا االسموما . ًالفعل املضارع؛ فإنه ال خيفض أصال

ٍمررت بمحمد":  نيابة عن الكرسة، ومثاهلا)2(ةبالفتح َ، والرجال، واملؤمنات وأمحـدُ ِ ِ" .
خمفوض بالباء، وعالمـة خفـضه : ٍء حرف خفض، وحممدفعل وفاعل، والبا: فمررت

خمفـوض؛ ألنـه : والرجـال. الكرسة الظاهرة، وهو اسم مفـرد منـرصف كـام عرفـت
 منـرصف  وهو مجع تكـسريمعطوف عىل املخفوض، وعالمة خفضه الكرسة الظاهرة،

ِكام عرفت أيضا، واملؤمنات ًخمفوض؛ ألنه معطوف عـىل املخفـوض أيـضا، وعالمـة : ً
 ألنـه معطـوف خمفوض؛: َمحدًرة، وهو مجع مؤنث سامل أيضا، وأخفضه الكرسة الظاه

ًعىل املخفوض أيضا، وعالمة خفضه الفتحة نيابة عن الكرسة؛ ألنه اسـم ال ينـرصف، 
 .ف العلمية ووزن الفعلواملانع له من الرص

تعلم أن اجلـزم خمـتص بالفعـل املـضارع؛ فـإن كـان وأما اجلزم بالسكون فأنت 
مل يـسافر ":  كـام هـو األصـل يف اجلـزم، ومثالـه)3(صحيح اآلخر فإن جزمه بالـسكون

 وعالمـة فعل مـضارع جمـزوم بلـم،: ويسافر فلم حرف نفي، وجزم، وقلب،. "ٌخالد
 . مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرةفاعل: ٌ السكون، وخالدجزمه

: ، ومثالـه)4(وإن كان الفعل املضارع معتل اآلخر كان جزمه بحذف حرف العلة
ِمل يسع بكر، ومل يدع، ومل يقض" ُ ِيسع، ويدع، ويقـض"فكل من . "ٌ ُ  فعـل مـضارع "َ

                                                   
 .الكرسة) جره(فتكون عالمة خفضه : األسلم)  1(
 .الفتحة) خفضه(وتكون عالمة : األسلم)  2(
 .فإن عالمة جزمه السكون: األسلم)  3(
 .مة جزمه حذف حرف العلةكانت عال: األسلم)  4(
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ٌ والفتحـة قبلهـا دليـل عليهـا، "َيـسع"جمزوم بلم، وعالمة  جزمه حذف األلف مـن 
 "ِيقـض" والضمة قبلها دليـل عليهـا، وحـذف اليـاء مـن "ُيدع"او من وحذف الو

 .والكرسة قبلها دليل عليها
*     *    * 

 

التثنية، ومجع املذكر السامل، واألسـامء : والذي يعرب باحلروف أربعة أنواع: قال
ْيفعـالن، وتفعـالن، ويف: اخلمسة، واألفعال اخلمسة، وهي فعـالن ْ ِْ ِ َِ ََ َعلـون، وتفعلـون، َ َُ َُ َْ َ

َوتفعلن َِ ْ َ. 
األشياء التي تعرب باحلروف، واحلروف التي : القيم الثاين من املعربات: وأقول

تكون عالمة لإلعراب أربعة، وهي األلف، والواو، والياء، والنون، والذي يعرب  هبذه 
 :احلروف أربعة أشياء

ِاملـرصان": املثنـى، ومثالـه: التثنية، واملـراد هبـا .1 ْ ِ، واملحمـدان، وِ َ ِالبكـران،ُ َ 
ِوالرجالن ُ َّ". 

َاملسلمون، والب" :مجع املذكر السامل، ومثاله .2 ُ ِ َكرونُ ُ َحمدونُ، واملْ ُ". 
َأبوك، وأخوك، ومحوك، وفوك": األسامء اخلمسة، وهي .3 َ َ َُ ُ َُ ُ ٍ، وذو مالَ ُ". 
ُيـرضبان، وتكتبـان، ويفهمـون، وحتفظـو": األفعال اخلمـسة، ومثاهلـا .4 َ ْْ َ َِ ُ َ َِ ِ ْ َ َن، ْ

ِوتسهرين َ ْ َ". 
 .ًوسيأيت بيان إعراب كل واحد من هذه األشياء األربعة تفصيال

*     *    * 
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 .فأما التثنية فرتفع باأللف،وتنصب وختفض بالياء: قال
، وهـي املثنـى كـام "التثنيـة"األول من األشياء التي تعرب بـاحلروف : وأقول

 .نىعلمت، وقد عرفت فيام سبق تعريف املث
 املفتـوح )1(أن يرفع باأللف نيابة عن الضمة، وينصب وخيفـض باليـاء: وحكمه

ملك الوطنية قبلها املكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة، أو الكـرسة، ويوصـل بـه بعـد 
، وال حتذف ً أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين؛ الذي يكون يف االسم املفرداأللف

 .هذه النون إال عند اإلضافة
ِحرض القاضيان، وقال الرجالن": ال املثنى املرفوعفمث ِ  "القاضيان" فكل من "َ

، وعالمة رفعه األلف نيابة عن الـضمة؛ ألنـه مثنـى، ؛ ألنه فاعل مرفوع"ِالرجالن"و 
 . عوض عن التنوين يف االسم املفردوالنون

ِأحب املؤدبني، وأكره املتكاسلني" ومثال املثنى املنصوب ُِ  و "نياملؤدب" فكل من "ُ
  منصوب؛ ألنه مفعول به، وعالمة نصبه الياء"املتكاسلني"

املفتوح ما قبلها املكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة؛ ألنه مثنى، والنون عوض عن 
 .التنوين يف االسم املفرد

ِنظــرت إىل الفارســني عــىل الفرســني"ومثــال املثنــى املخفــوض   فكــل مــن "ِ
 حرف اخلفض عليـه، وعالمـة خفـضه خمفوض؛ لدخول"الفرسني" و "الفارسني"

 ألنه مثنى، والنون عوض عن  ما قبلها املكسور ما بعدها نيابة  عن الكرسة؛الياء املفتوح
 .التنوين يف االسم املفرد

*     *    * 
                                                   

 .الياء) جره(وتكون عالمة رفعه األلف، وتكون عالمة نصبه وخفضه : األسلم)  1(
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 .وأما مجع املذكر السامل فريفع بالواو، وينصب بالياء: قال
 وقد عرفت "مجع املذكر السامل"التي تعرب باحلروف الثاين من األشياء : وأقول

 .فيام سبق تعريف مجع املذكر السامل
 ما قبلها  املكسور)1(أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب وخيفض بالياء: وحكمه

ًبه الواو أو الياء نون تكون عوضـا  ويوصلاملفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكرسة، 
 .السم املفرد، وحتذف هذه النون عند اإلضافة كنون املثنىعن التنوين يف ا

َحـرض املـسلمون": فمثال مجـع املـذكر الـسامل املرفـوع ِ ْ ُ َ َ َأفلـح اآلمـرون " و "َ ُ ِ َ َ ْ َ
ِباملعروف ُ ْ ٌ مرفوع؛ ألنه فاعـل، وعالمـة رفعـه "اآلمرون" و "املسلمون" فكل من "َ

 .ٌعوض عن التنوين يف االسم املفرد الواو نيابة عن الضمة؛ ألنه مجع مذكر سامل، والنون
َرأيت املـسلمني":  مجع املذكر السامل املنصوبومثال ِ ْ ُ َاحرتمـت اآلمـرين " و "ُ ِْ ُ ََ
ِباملعروف   منصوب؛ ألنه مفعول بـه، وعالمـة"اآلمرين" و "املسلمني"فكل من . "ُ

عوض  عن  مجع مذكر سامل، والنون نصبه الياء املكسور ما قبلها املفتوح ما بعدها؛ ألنه
 .التنوين يف االسم املفرد

ِاتصلت باآلمرين باملعروف":  املخفوضومثال مجع املذكر السامل ُِ َ َريض اهللا " و "ٌ
َعن املؤمنني  خمفوض؛ لدخول حرف اخلفـض "املؤمنني" و "اآلمرين"فكل من . "ِ

، عليه، وعالمة خفضه الياء املكسور ما قبلها املفتوح ما بعدها؛ ألنـه مجـع مـذكر سـامل
 .والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد

*     *    * 

                                                   
 .الياء) جره(وتكون عالمة رفعه الواو، وتكون عالمة نصبه وخفضه : األسلم)  1(
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 .وأما األسامء اخلمسة فرتفع بالواو، وتنصب باأللف، وختفض بالياء: قال
 وقد سبق "األسامء اخلمسة" من األشياء التي تعرب باحلروف  الثالث:وأقول

 . هذا اإلعراببياهنا، وبيان رشوط إعراهبا
 نيابة عن الفتحة، )2(نيابة عن الضمة، وتنصب باأللف )1(أن ترفع بالواو: اوحكمه

 .)3(وختفض بالياء نيابة عن الكرسة
ُإذا أمرك أبوك فأطعه": فمثال األسامء اخلمسة املرفوعة َحرض أخوك من " و "َ َ َ َ

 ألنه فاعل، وعالمة رفعه الواو نيابة  مرفوع؛ "وأخوك" و "أبوك"فكل من . "ِسفره
اخلمسة، والكاف مضاف إليه، مبني عـىل الفـتح يف حمـل لضمة؛ ألنه من األسامء عن ا

 .خفض
َأطع أباك، وأحبب أخاك": ومثال األسامء اخلمسة املنصوبة  "أباك"فكل من . "َ

 ألنـه مـن  األلف نيابة عن الفتحة، منصوب؛ ألنه مفعول به، وعالمة نصبه"أخاك"و 
 . يف حمل جر، كام سبقني عىل الفتحاألسامء اخلمسة، والكاف مضاف إليه، مب
 "ِأشفق عىل أخيـك" و "استمع إىل أبيك" :ومثال األسامء اخلمسة املخفوضة

 حرف اخلفض عليه، وعالمة خفضه  خمفوض؛ لدخول"أخيك" و "أبيك"فكل من 
 .؛ ألنه من األسامء اخلمسة، والكلف مضاف إليه كام، سبقالياء نيابة عنا الكرسة

*     *    * 

                                                   
 .وتكون عالمة رفعها الواو)  1(
 .وتكون عالمة نصبها األلف)  2(
 .الياء) اجره(وتكون عالمة خفضها )  3(
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 .وأما األفعال اخلمسة فرتفع بالنون، وتنصب وجتزم بحذفها: قال

وقد عرفت . "األفعال اخلمسة" باحلروف الرابع من األشياء التي تعرب: وأقول
 .فيام سبق حقيقة األفعال اخلمسة

 عن الضمة، وتنصب وجتزم بحذف هذه  نيابة)1(أهنا ترفع بثبوت النون: وحكمها
 . عن الفتحة، أو السكون)2(نيابة

 فكل منهام فعل مضارع "ِتفهامن" و "ِتكتبان": فمثال األفعال اخلمسة املرفوعة
 رفعه ثبوت النون، واأللف ضمري االثنني  من الناصب واجلازم، وعالمة لتجردهع؛وفمر

 .فاعل، مبني عىل السكون يف حمل رفع
هام فعـل  فكل مـن"فشاللن ت" و "لن حتزنا": ومثال األفعال اخلمسة املنصوبة

ضمري االثنني فاعل، مبني  نصبه حذف النون، واأللفمضارع منصوب بلن، وعالمة 
 .عىل السكون يف حمل رفع

فعـف  فكـل مـنهام "مل تفهام" و "مل تذاكرا": ومثال األفعال اخلمسة املجزومة
ىل  وعالمة جزمه حذف النون، واأللف ضمري االثنني فاعل، مبني ع بلم،مومضارع جمز

 .السكون يف حمل رفع
 

*     *    * 

                                                   
 .وتكون عالمة رفعها ثبوت النون)  1(
 .وتكون عالمة نصبها وجزمها حذف هذه النون)  2(
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ضع كل كلمة من الكلامت اآلتية يف مجلة مفيدة، بحيث تكون منصوبة، وبني . 1
 :عالمة نصبها

الثوبــان، ، واملدرســة،    اجلــو، الغبــار، الطريــق، احلبــل، مــشتعلة، القطــن
 .واملخلصون، واملسلامت، أيب، العال، الرايض

 خمفوضة، وبني كلامت اآلتية يف مجلة مفيدة، بحيث تكونضع كل كلمة من ال. 2
 :عالمة خفضها

البـاب، ، املفـرتس، أمحـد، مـستديرة، أبوك، املهذبون، القائامت، بواجبهن
 .خلتان، الفأرتان، القايض، الورىنال

 يف مجلة مفيدة، بحيث تكون مرفوعة، وبني ضع كل كلمة من الكلامت اآلتية. 3
 :عالمة رفعها

 .ملصلحني، املرشد، الغزاة، اآلباء، األمهات، الباين، انبي، أخيكأبويه، ا
 بني يف العبارات اآلتية املرفوع واملنصوب واملجزوم مـن األفعـال، واملرفـوع .4

 .واملخفوض من األسامء، وبني مع كل واحد عالمة إعرابه
: استشار عمر بن عبد العزيز يف قوم يستعملهم، فقال له بعـض أصـحابه §

 الذين إن عدلوا فهو ما رجـوت، :ومن هم؟ قال: ل العذر، قالعليك بأه
 .قد اجتهد عمر: وإن قرصوا، قال الناس

 وال أنا إين ال أحسن القضاء: ًأحرض الرشيد رجال ليوليه القضاء، فقال له §
لك رشف والرشف يمنـع صـاحبة : فيك ثالث خالل: فقيه، فقال الرشيد
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ومن شاور كثر صـوابه، وأمـا ، من الدناءة، ولك حلم يمنعك من العجلة
 ً. إليك من تثقفه به، فويل، فام وجدوا فيه مطعناالفقه فسينضم

ثن الكلامت اآلتية، ثم استعمل كل مثنى يف مجلتني مفيدتني بحيث يكـون يف . 5
ًواحدة من اجلملتني مرفوعا،ويف الثانية خمفوضا ً: 
 .هد   الدواة، الوالد، احلديقة، القلم، الكتاب، البلد، املع

ًامجع الكلامت اآلتية مجع مذكر ساملا،واستعمل كل مجع يف مجلتني مفيـدتني، . 6
ًبرشط أن يكون مرفوعا يف إحدامها، ومنصوبا يف   :األخرىً

 .الصالح، املذاكر، الكسل، املتقي، الرايض، حممد   
ضع كل فعل من األفعال اآلتيـة يف ثـالث مجـل مفيـدة، بـرشط أن يكـون . 7

ًامها، ومنصوبا يف الثانية، وجمزوما يف الثالثةًمرفوعا يف إحد ً: 
 .به، يسأمون، حترضين، يرجو الثواب، يسافرانج    يلعب، يؤدي وا

*     *    * 
 

 إىل كم قسم تنقسم املعربات؟ .1
 ما املعربات التي تعرب باحلركات؟ .2
 ما املعربات التي تعرب باحلروف؟ .3
 والنـصب واخلفـض، ومثـل جلمـع مثل لالسم املفرد املنرصف يف حالة الرفع .4

 .التكسري كذلك
 بامذا ينصب مجع املؤنث السامل؟ .5
 .مثل جلمع املؤنث السامل يف حالة النصب، والرفع، واخلفض .6
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 بامذا خيفض االسم الذي ال يرصف؟ .7
 .كثل لالسم الذي ال ينرصف يف حالة اخلفض والرفع والنصب .8
 بامذا يزم الفعل املضارع املعتل اآلخر؟ .9

 .ع املعتل اآلخر يف حالة اجلزممثل للمضار .10
 ما املعربات التي تعرب باحلروف؟ وبامذا يرفع املثنى؟ وبامذا ينصب وخيفض؟ .11
 بامذا يرفع مجع املذكر السامل؟ .12
 وبامذا ينصب وخيفض؟ .13
،  واخلفض، ومثل جلمـع املـذكر الـسامل مثل للمثنى يف حالة الرفع، والنصب .14

 .كذلك
  ختفض؟الرفع والنصب؟ وبامذابامذا تعرب األسامء اخلمسة يف حالة  .15
مثل لألسامء اخلمسة يف حالة الرفع والنصب، ومثل لألفعال اخلمسة يف أحواهلا  .16

 .الثالثة
*     *    * 

 

ٌمـاض، ومـضارع، وأمـر، نحـو: األفعـال ثالثـة) باب األفعال: (قال ٌ َرضب، : ِ َ َ
ُويرضب، وارضب َ ُ َِ ِْ ْ َ. 

 :ثة أقسامسنقسم الفعل إىل ثال: وأقول
-  ،املايض، وهو ما دل عىل حـصول يشء قبـل زمـن الـتكلم 

َرضب، ونرص، وفتح، وعلم، وحسب، وكرم": نحو ُ ََ ََ َ َ َ َِ ِ َ َ ََ َ َ". 
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-  املضارع، وهو ما دل عىل حصول يشء يف زمن التكلم أو 
ُيرضب، وينرض، ": بعده، نحو ُ ْ َ ُويفتح، ويعلم، وحيسبَُ ْ َُ ُ َ َْ َ ََ ُ، ويكرمْ ُ َْ". 

- األمر، وهو طلب به حصول يشء بعد زمن التكلم، نحو  :
ْنرص، وافتح، واعلم، واحسب، وأْارضب، وا" ْْ  ."ْكرمْ

وقد ذكرنا لك يف أول الكتاب هذا التقسيم، وذكرنا مل معه عالمات كل قيم من 
 .هذه األقسام الثالثة

*     *    * 
 

َفتوح اآلخر أبدا، واألمر جمزوم أبدا، واملضارع مـا كـان يف أولـه فاملايض م: قال ً
ً وهو مرفوع أبدا، حتـى يـدخل "أنيت":  جيمعها قولك)1(إحدى الزوائد األربع التي

 .عليه ناصب أو جازم
 .بعد انتقى بني املصنف أنواع األفعال رشع بيان أحكام كل نوع منها: وأقول

 . وهذا الفتح إما ظاهر، وإما مقدرالفتح،البناء عىل : فحكم الفعل املضارع
 به واو مجاعة وال ضـمري أما الفتح الظاهرة ففي الصحيح اآلخر؛ الذي مل يتصل
َأكرم، وقدم، وسافر": ًرفع متحرك، وكذلك يف كل مات كان آخره واوا أو ياء، نحو َ َ" 

                                                   
، وطبعه دار الكتب العلمية؛ )291ص(جمموع مهامت املتون؛ طبعة احللبي؛ : هذه اللفظة ساقطة من)  1(

 ).8ص(، وطبعه املكتبة الثقافية؛ )192ص(
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ُسافرت زينب، وحرضت سعاد": ونحو ُْ َريض، وشقي":  ونحو"ْ ، )1(َرسو":  ونحو"َ
 .)2("َذوبو

ًوأما الفتح املقدر فهو عالمة عىل ثالثة أنواع؛ ألنه إما أن يكون مقـدرا للتعـذر، 
 فكل منهام فعل ماض مبني عـىل "دعا، وسعى": ًوهذا يف كل ما كان آخره ألفا، نحو

ً وإما أن يكون الفتح مقدرا للمناسبة، وذلك يف األلف املقدرة منع من ظهورها التعذر،
مبنية عىل فتح مقدر عىل آخره منع من ظهوره اشـتغال املحـل بحركـة ماض كل فعل 

 املناسبة، وواو اجلامعة مع كل منهام فاعل مبني عىل السكون يف حمل رفع، وإما أن يكون
كل فعل مـاض اتـصل بـه ، وذلك يف )3(ركاتأربع متح ًح مقدرا لدفع كراهة توايلالفت

ــع متحــرك ــاء الفاعــلضــمري رف ــسوة، كت ــون الن ــت، ":  نحــو،، ون ــت، وكتب َكتب ُ  
َوكتبـــت، وكتبنـــا، وكتـــبن    فكـــل واحـــد مـــن هـــذه األفعـــال فعـــل مـــاض "ِ

 اشتغال املحل بالسكون العارض؛ لـدفع مبني عىل فتح مقدر عىل آخره منه من ظهوره
هو كلمة الواحدة، والتاء، أو النون فاعل، مبني عـىل  كراهة توايل أربع متحركات فيام

 .، أو السكون، يف حمل رفعالضم، أو الفتح، أو الكرس
 .البناء عىل ما جيزم به مضارعه: وحكم فعل األمر

ًفإن كان مضارعه صحيح اآلخر، وجيزم بالسكون؛ كان األمر مبنيا عىل السكون، 
 :وهذا السكون إما ظاهر، وإما مقدر؛ فالسكون الظاهر له موضعان

                                                   
 .رشف: "رسو")  1(
 .اء، وهو الكالم القبيحمن البذ: "بذو")  2(
ونحوه، فالسكون عارض، أوجبه ) رضبت(األصل الغالب يف املايض بناءه عىل الفتح، كرضب، وأما )  3(

 ..عارضة ملناسبة الواو) رضبوا(كراهتهم توايل متحركات فيام هو كالكلمة الواحدة، وكذلك ضمة 
السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ مصطفى : حتقيق). 27ص/1ج(أوضح املسالك البن هشام :     انظر

 .شلبي
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 .أن يكون صحيح اآلخر ومل يتصل به يشء: أحدمها
 وكـذلك "اكتـب" و "ارضب": ن تتـصل بـه نـون النـسوة، نحـوأ: والثاين

 مع اإلسناد إىل نون النسوة، وأما السكون املقـدر فلـه موضـع "اكتبن" و "ارضبن"
، "ْاكتـبن" و "ْارضبن": واحد، وهو أن تتصل به نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة، نحو

 ."َّاكتبن" و "َّارضبن": ونحو
جيزم بحذف حرف العلة، فاألمر منـه يبنـى وإن كان مضارعه معتل اآلخر فهو 

 ."َاسع" و "ِافض" و "ُادع": حرف العلة، نحوعىل حذف 
وإن كان مضارعه من األفعال اخلمسة فهو جيزم بحذف النون، فاألمر منه يبنـى 

 ."اكتبي" و "اكتبوا" و "اكتبا": عىل حذف النون، نحو
 أربعة أحرف، جيمعهـا والفعل املضارع عالمته أن يكون يف أوله حرف زائد من

 ."نأيت":  أو قولك"أتني":  أو قولك"تأيت": ، أو قولك"أنيت": قولك
ًفاهلمزة للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا، نحو  والنـون للمـتكلم الـذي "ُأفهـم": ً

 والياء يا حممد واجبك، "نفهم": ، أو للمتكلم الذي يكون معه غريه، نحويعظم نفسه
 ."تفهم زينب واجبها": ونحو

أكل، ونقل، ": فإن مل تكون هذه احلروف زائدة، بل كانت من أصل الفعل، نحو
ً أو كان احلرف زائدا، لكنه ليس للداللة عـىل املعنـى الـذي ذكرنـاه، )2("، وينع)1(وتفل
ً كان الفعل ماضيا ال مضارعا"أكرم وتقدم": نحو ً. 

 كانت او خفيفة، أنه معرب ما مل تتصل به نون التوكيد ثقيلة: وحكم الفعل املضارع
 :عـىل الفـتح، نحـو قولـه تعـاىل أو نون النسوة، فغن اتصلت به نون التوكيد بنـي معهـا

                                                   
 .جمه كراهة له: وتفل املاء. بصق: "تفل")  1(
 .أدرك، ونضج، وحان قطافه: ينع الثمر: "ينع")  2(
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M  X   W    V    U   TL ]نون النسوة بني وإن اتصلت به ] 32:يوسف
}  M  :-  تعاىل -معها عىل السكون، نحو قوله    z   yL ]233:البقرة[. 

يفهـم ": ه ناصـب أو جـازم، نحـوًوإذا كان معربا فهو مرفوع ما مل يدخل عليـ
 واجلـازم ، وعالمـة رفعـه فعل مضارع مرفوع، لتجـرده مـن الناصـب:  فيفهم"ٌحممد

 .)1(فاعل مرفوع، بالضمة الظاهرة: ظاهرة، وحممدالضمة ال
حرف نفر ونصب :  فلن"لن خييب جمتهد": فإن دخل عليه ناصب نصبه، نحو

: ة نصبه الفتحة الظاهرة، وجمتهدفعل مضارع منصوب بلن، وعالم: واستقبال، وخييب
 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
 حرف نفـي وجـزم:  فلم"مل جيزع إبراهيم": وإن دخل عليه جازم جزمه، نحو

فاعـل : فعل مضارع جمزوم بلم، وعالمـة جزمـه الـسكون، وإبـراهيم: وقلب، وجيزع
 .مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

*     *    * 
 

 إىل كم قسم ينقسم الفعل؟. 1
 ما الفعل املايض؟. 2
 ما الفعل املضارع؟. 3
 ما الفعل األمر؟. 4
 .مثل لكل قسم من أقسام الفعل بخمسة أمثلة. 5
 ًمتى يكون الفعل املايض مبنيا عىل الفتح الظاهر؟. 6
 .يبنى فيه الفعل املايض عىل الفتح الظاهر بمثالنيمثل لكل موضع . 7

                                                   
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: األسلم أن تقول) 1(
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  عىل فتح مقدر؟ً الفعل املايض مبنيا متى يكون.8
املايض عىل فتح مقدر بمثالني، وبـني سـبب مثل لكل موضع يبنى فيه الفعل . 9

 .التقدير فيهام
 ًمتى يكون فعل األمر مبنيا عىل السكون الظاهر؟. 10
 .مثل لكل موضع  يبنى فيه فعل األمر عىل السكون الظاهر بمثالني. 11
 .ىل سكون مقدر؟ مثل لذلك بمثالنيمتى يبنى فعل األمر ع. 12
 حرف العلة؟ ومتى يبنى عىل حذف النون؟ متى يبنى فعل األمر عىل حذف. 13

 .مع التمثيل
 ما عالمة الفعل املضارع؟. 14
 ما املعاين التي تأيت هلا مهزة املضارعة؟. 15
 ما املعاين التي تأيت هلا نون املضارعة؟. 16
 ما حكم الفعل املضارع؟. 17
متى يبنى الفعل املضارع عىل الفتح؟ ومتى يبنى عىل السكون؟ ومتى يكون . 18

 ًمرفوعا؟
 

َأن، ولن، وإذ: فالنواصب عرشة، وهي: قال َْ ُن، وكي، والم كي، والم اجلْ ْ ُ َْ َ ِود، حـْ
 .وحتى، واجلواب بالفاء والواو، وأو

، وهـي عـىل األدوات التي تنصب بعدها الفعل املضارع عرشة أحـرف: وأقول
ً قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، وقسم ينصب :ثالثة أقسام

 .ًبأن مضمرة بعده وجوبا
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ْأن، :  فأربعة أحرف، وهي– وهو ينصب الفعل املضارع بنفيه –أما القسم األول 
ْولن، وإذن، وكي َ ْ َ َْ. 

ْأن"أما  M  Í  :- تعال – فحرف مصدر ونصب واستقبال، ومثاهلا وقوله "َ   
  Ð    Ï   ÎL ]جل ذكـره -: وقوله] 82:الشعراء -:  M  Ç      Æ   Å   ÄL 

M    Ã  Â  :- تعاىل –وقوله ] 13:يوسف[   Á  À     ¿   ¾L ]13:يوسـف [
&  M  :- تعاىل –وقوله    %  $L ]1 (]15:يوسف(. 

ْلن"وأما  M  P  O  :- تعاىل – فحرف نفي ونصب واستقبال، ومثله قوله "َ
  R  QL ]90:اإلرساء[ M   Q   P  O   N  ML ]وقولــه  ] 91:طــه- 

M K J  : -تعاىل   I H G 8  7     #   "  !L ]2 (]92:آل عمران(. 
ْإذن"وأما   فحرف جواب وجزاء ونصب، ويشرتط لنصب املضارع هبا ثالثـة "َ

 :رشوط
 ْإذن" أن تكون  . يف صدر مجلة اجلواب"َ

 :دها داال عىل االستقبالع الواقع بعأن يكون املضار. 
ال" ا وبني املضارع فاصـل غـري القـسم أو النـداء، أو أال يفصل بينه" 

سأجتهد ": النافية؛ ومثال املستوفية للرشوط أن يقول لك أحد إخوانك
: أن تقولومثال املفصولة بالقسم . "إذن تنجح":  فنقول له"يف درويس

 يا حممـد –إذن ":  بالنداء أن تقولملفصولة، ومثال ا" تنجح- واهللا –إذن "
 " خييب سعيك– ال –إذن ": ال املفصولة بال النافية أن تقول، ومث" تنجح-

 ."ًعا يذهب عملك ضيا– واهللا ال –إذن ": أو تقول

                                                   
 .عزموا وصمموا: أمجعوا) 1(
 .واإلحسان وكامل اخلري: الرب) 2(
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ْكي"وأما  مصدر ونصب؛ ويشرتط يف النصب هبا أن تتقدمها الم التعليل   فحرف"َ
M   º :- تعاىل –ًلفظا، نحو قوله     ¹L ]أو تقدمها هذه الالم)1( ]23:احلديد ، 

M  k   :- تعاىل –ًتقديرا، نحو قوله     j     i             hL] فإذا مل تتقدمها الالم )2 (]7:احلرش 
ًلفظا وال تقديرا كان النصب بأن مضمرة، وكانت كي نفسها حرف تعليل ً. 

 مـضمرة "أن"ل املضارع بواسـطة  وهو الذي ينصب الفع–وأما القسم الثاين 
ٌ فحرف واحد،  وهو الم التعليل، وعرب عنها املؤلف بالم كي؛ الشرتاكها –ًبعده جوازا 

-   .  M  :- تعـاىل –ومثاهلا قولـه . يف الداللة عىل التعليل   ,  +   *  )  (  '
  / L]ــتح ــه ] 2:الف ــأنه –وقول M  È : – جــل ش    Ç   Æ   ÅL 

 .]73:األحزاب[
 مضمرة "أن" ينصب الفعل املضارع بواسطة  وهو الذي–القسم الثالث وأما 

 :أحرف فخمسة –ًوجوبا 
 فمثال األول "مل يكن" أو "ما كان" الم اجلحود، وضبطها أن تسبق بـ 

¢  M  :-  تعاىل -قوله    ¡    �   ~  }        |   {         z   yL ]179:آل عمـران [
M         À :- تعاىل –وقوله    ¿   ¾   ½L ]ومثال ثاين قولـه ]33:األنفال – 

{  M :-جل ذكره    |          {   z  y     x  w  v   u L ]137:النساء.[ 
 "ما قبلها أن :  وهو يفيد الغاية أو التعليل، ومعنى الغاية"حتى

M   S  :- تعاىل –ينقيض بحصول ما بعدها، نحو قوله    R  Q   P  O   N  M
  V    U  TL ]ليل أن ما قبلها علة حلـصول مـا بعـدها، نحـوومعنى التع] 91:طه 

 ."ذاكر حتى تنجح": قولك لبعض إخوانك

                                                   
 .يال حتزنوا حزن قنوطلك: لكيال تأسوا) 1(
 .ًملكا متداوال يف األيدي: "دولة") 2(
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 فاء السببية، وواو املعية، برشط أن يقع كل مـنهام يف 
~     M :- تعـاىل –جواب نفي، أو طلب؛ أما النفي فنحـو قولـه    }   |    {L 

 .]36:فاطر[
ألمر، والدعاء، والنهي، واالستفهام، والعرض،  ا

 .والتخفيض، والتمني، والرجاء
ونحـو قـول األسـتاذ  فهو الطلب الصادر من العظم ملـن هـو دونـه ،

َذاكر فتنجح": لتلميذه َ ْ َ َوتنجح": ، أو"َ َ َْ َ". 
اللهـم اهـدين ":  فهو الطلب املوجه من الصغري إىل العظيم، نحـو

 ."وأعمل اخلري"، أو "مل اخلريفأع
ويضيع أملك": ، أو"ال تعلب فيضع أملك":  فنحو". 

وأسمعها ":  أو"هل  حفظت دروسك فأسمعها لك":  فنحو
 ."لك

ــق، نحــو ــب برف ــو الطل ــك":  فه ــا فنكرم : ، أو"أال تزورن
 ."ونكرمك"

هـال أديـت واجبـك ": اج، نحـو فهو الطلب مع حث وإزع
 ."ويشكرك أبوك": ، أو"فيشكرك أبوك

ل الشاعرما فيه عرس، نحو قو: ملستحيل، أو فهو طلب ا: 
  اَ فأنظمهـِ تـدنو يلَ الكواكبَليت

 
ــُع  ــدحَودُق ــام أرىضٍ م ــم كلَ ف ــِ لك   )1(يِم

                                                    
. مجع عقد؛ وهو القالدة التي حتيط عنق احلسناوات: عقود. ًأقوهلا شعرا: تقرتب فأنظمها: تدنو: املفردات) 1(

 .كالمي: كلمي
املمدوح؛ ألنه يرى ًيتمنى الشاعر لو استطع أن ينال كواكب السامء؛ فيجعلها عقودا يزين هبا جيد :     املعنى

 .كلامته ال تصح ملدحه
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 :ومثله قول اآلخر
  ً يومـــاُ يعـــودَ الـــشابَأال ليـــت

 
  )1(ُ املــــــشيبَ بــــــام فعــــــلُفــــــأخربه 

 ."ًليت يل ماال فأحج منه": ونحو 
لعـل اهللا يـشفيني ":  طلـب األمـر القريـب احلـصول، نحـو

 ."فأزورك
 بعض العلامء هذه األشياء التسعة التي سبق الفاء والواو يف بيت واحد، وقد مجع

 :وهو
  ُ حلـضهمْ وأعـراضْ وسلَ وانهُوادع ْمر

 
ــن  ــذاكُ وارجَّمت ــي الَ، ك ــد كُنف ــَ، ق   )2(الُم

 .نه مل يعترب الرجاء منهااملؤلف أهنا ثامنية؛ ألوقد ذكر  
 "أو"إال" ويشرتط يف هذه الكلمة أن تكـون بمعنـى "أو  :

 انتقى يكون ما بعدها ينقيض: وضابط األوىل. "إىل"بمعنى 
ًبعدها شيئا فشيئا، أن يكون ما : ، وضابطه الثانية"ألقتلن الكافر أو يسلم": دفعه، نحو ً

 :نحو قول الشاعر
  نـىُ املَ أو أدركَ الصعبَّألستهلن

 
ــــادت  ــــام انق ــــالِف ــــصابرُ اآلم   )3(ِ إال ل

 

                                                   
 .يتمنى الشاعر لو يعود شبابه؛ فيشكو له ما فعل فيه الشيب من ضعف وهوان:  املعنى)1(

 .م1996 -هـ 1384.  بريوت–دار صادر . ؛ ط46     البيت أليب العتاهية، وهو يف ديوانه؛ ص
 ).79ص ("الكواكب الدرية"البيت لبعض املتأخرين، ذكره صاحب ) 2(
. مجع عقد؛ وهو القالدة التي حتيط عنق احلسناوات: عقود. ًأقوهلا شعرا: تقرتب فأنظمها: تدنو: املفردات) 3(

 .كالمي: كلمي
= 
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أجب عن كل مجلة من احلمل اآلتية بجملتـني، يف كـل واحـدة مـنهام فعـل . 1
 :ٌمضارع

 ما الذي يؤخرك عن إخوانك؟.    أ
 ًهل تسافر غدا؟.   ب
 إذا أردت املذاكرة؟كيف تصنع .   ج
 أي األطعمة حتب؟.   د

 أين يسكن خليل؟. هـ   
 يف أي منتزه تقيض يوم العطلة؟.    و
 من الذي ينفق عليك؟.    ز
 كم ساعة تقضيها يف املذاكرة كل يوم؟.    ح

ًضع يف كل مكان من األماكن اخلالية فعال مـضارعا، ثـم بـني موضـعه مـن . 2 ً
 :اإلعراب، وعالمة إعرابه

 .فلم أجدك. . . جئت أمس .  أ  
 . . . يرسين أن .    ب
 . . . ًأحببن عليا ألنه .    ج

                                                   
 

ًيتمنى الشاعر لو استطع أن ينال كواكب السامء؛ فيجعلها عقودا يزين هبا جيد املمدوح؛ ألنه يرى :     املعنى
 .كلامته ال تصح ملدحه
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 .عمل اليوم إىل غد. . . لن .    د
 .ًخالدا. . . أنتام .   هـ
 .معي إىل املتنزه. . . زرتكام لكي .   و
 .الواجب. . . ها أنتم هؤالء .   ز
 .أعاملكم. . . ال تكونون خملصني حتى .   ح
 .نفسه فال يقرص يف واجبه. . .  من أراد .  ط
 . . . يعز عيل أن .    ي
 .أول العمل. . . أرسع السري كي .    ك
 .امليسء من العقاب. . . لن .    ل
 . . .ثابري عىل عملك كي .    م
 . عىل رضا اهللا. . .أدوا واجباتكم كي .    ن
 . . . اتركوا اللعب .    س
 .م لكلفتكم إدمان العملعليك. . . لوال أن .    ع

*     *    * 
 

 ما األدوات التي تنصب املضارع بنفسها؟. 1
 ؟"كي"، وما معنى "إذن"، وما معنى "لن"، وما ومعنى "أن"ما معنى . 2
 ؟"كي" وبعد "إذن"ما الذي يشرتط لنصب املضارع بعد . 3
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 ضارع؟ النصابة وامل"إذن"ما األشياء التي ال يرض الفصل هبا بني . 4
 ً مضمرة جوازا؟"أن"متى تنصب . 5
 ً مضمرة جوبا؟"أن"متى تنصب . 6
 ما الضابط الم اجلحود؟. 7
  الناصبة؟"حتى"ما معنى . 8
واو املعيـة؟ مثـل : ما األشياء التي جيب أن يسبق واحد منها فاء الـسببية، أو. 9

 .لكل ما تذكره
*     *    * 

 

َمل، وملـا، وأمل، وأملـا، والم األمـر والـدعاء،: ، وهـيواجلوازم ثامنية عرش: قال َ َ َُ ِ ْ ُ ََّ َ ََّ ََ َْ َ و ْ
ْ يف النهي والـدعاء، وإن، ومـا،  ومـنَ"ال" َ َ ََ َ ْ ِ ُّ ِ َّْ َ ومهـام، وإذ، مـا، وأي، ومتـى، وأيـن، ،)1(ِ َ ٌّ ّ َْ َ َ ََ ْ َ ْ

َ وأنى، وحيثام، وكيفام، وإذا،)2(ّوأيان َ َ َ ََ ََ ْ َْ ُ َّ  .ِيف الشعر خاصة َ
ًألدوات التي جتزم الفعل املضارع ثامنية عـرش جازمـا، وهـذه األدوات ا: وأقول

ًالقسم األول جيزم فعال واحدا، والقسم الثاين جيزم فعلني: تنقسم إىل قسمني ً. 
َمل، وملا، وأمل، وأملا، والم األمر والدعاء، و : أما القسم األول فستة أحرف، وهي َ َ َُ ِ ْ ُ ََّ َ ََّ ََ َْ ْ

 .لها حروف بإمجاع النحاةالنهي يف الدعاء،وك"ال"

                                                   
؛ طبعه دار الكتب العلمية؛ 291جمموع مهامت املتون، طبعه احللبي، ص: ة مستدركة منهذه اللفظ) 1(

 .8املكتبة الثقافية؛ ص. ، ط192ص
 .وأيان وأين: 8الكتب الثقافية؛ ص. يف ط) 2(
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M   G : تعاىل– فحرف نفي وجزم وقلب، نحو قوله "مل"أما    F  E  DL 
 ].14:احلجرات[ M     Ì  Ë  ÊL :- سبحانه – وقوله ]1:البينة[

 : - تعـاىل - يف النفي واجلزم والقلب، نحو قوله  "مل" فحرف مثل "ملا"وأما 
M  y   x  w  v   uL ]1 (]1:الرشح(. 

 وأمـا الـالم "أملا أحسن إليك" زيدت عليه اهلمزة، نحو "ملا" فهو "ملا"وأما 
فقد ذكر املؤلف أهنا تكون لألمر والدعاء، وكل من األمر والـدعاء يقـصد بـه طلـب 

ً طلبا جازما، والفرق بينهام أن األمر يكونحصول الفعل  مـن األعـىل لألدنـى، كـام يف ً
لدعاء فيكون من األدنى لألعىل، نحو قوله  وأما ا)2("ًفليقل خريا أو ليصمت": احلديث

:;    M  :- تعاىل–   9    8L )3( ]77:الزخرف.[ 
 فقد ذكر املؤلف أهنا تأيت للنهي والدعاء، وكل منهام يقصد به طلـب "ال"وأما 

M  Æ :الكف وتركه، والفرق بينهام أن النهي يكون من األعىل لألدنـى، نحـو   Å  L 
ـــود[ ¨  M  :ونحـــو] 70:ه   §   ¦L]ـــرة #  $  %  M   )4 (]104:البق

    &L ]فيكون من األدنى لألعىل، نحو وأما الدعاء)5 (]171:النساء   M  ¸  ¶
  ¹L (] جــل شــأنه – وقولــه ]286:البقـرة -: M    Ã    Â    Á   À  L 

 .)6 (]286:البقرة[

                                                   
 . قد أفسحنا–أمل نفسح باحلكمة والنبوة : "أمل نرشح") 1(
 ).48/14(ومسلم ) 4676و 6135(والبخاري ) 6/385(رواه أمحد ) 2(
 .ملتنا حتى نخلص من هذا العذاب: "ليقض علينا ربك") 3(
 .كلمة سب وتنقيص عند اليهود: "راعنا") 4(
 .ال جتاوزا احلد، وال تفرطوا: "ال تغلوا") 5(
ًعبئا ثقيال، وهو التكاليف الشاقة: "إرصا") 6( ً. 
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: فعل الـرشط، وثـانيهام: ى أوهلام وهو ما جيزم فعلني، ويسم–سم الثاين وأما اال
 : فهو عىل أربعة أنواع–ب الرشط وجزاءه جوا

حرف باتفاق . 
اسم باتفاق . 
حرف عىل األصح . 
اسم عىل األصح . 

فإن حرف رشط "إن تذاكر تنجح": ه، نحو وحد"إن"  فهو 
 "تذاكر"، والثاين جوابه وجزاؤه، و األول فعل رشط: جازم باتفاق النحاة، جيزم فعلني

 فعل الرشط جمزوم بإن وعالمة جزمه السكون، وفاعله ضمري مسترت فيه فعل مضارع؛
 فعل مـضارع واب الـرشط وجـزاؤه، جمـزوم بـإن، "تنجح"أنت، و : ًوجوبا تقديره

 .أنت: ًوعالمة جزمه السكون، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا، تقديره
 - وأي، ْنَمـ:  فتسعة أسامء، وهي– وهو املتفق عىل أنه اسم ،ُّ َ

َومتى، وأين، وأنى، وحيثام، وكيفام َ َ َُ ْ ْ ََ َّ. 
 - وقولـه "من يذاكر ينجح" و "من يكرم جاره حيمد":  قولك"من"فمثال 

\  [   M :-تعاىل     [   Z   Y   X   WL] 1 (]7:الزلزلة(. 
M  b  a  :، و"ا تقرأ تـستفيد منـهم" و "ما تصنع جتز به":  قولك"ما" ومثال

  gf   e    d  cL ]110:اإلرساء[. 
 :، وقول الشاعر"ك تنل رضا ربكبمتى تلتفت إىل واج":  قولك"متى"ومثال 

ـــا ـــن جـــال وطـــالع الثناي   أن اب
 

  )1(متـــــى أضـــــع العاممـــــة تعرفـــــوين 
 

                                                   
 .وزن أصغر نملة أو هباعة: "مثقال ذرة") 1(
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 :، وقول الشاعر"أيان تلقني أكرمك":  قولك"أيان": ومثال
 )2(لريح تنزلفأيان ما تعدل به ا

M  k : - تعـاىل –  وقولـه"ًأينام تتوجه تلق صـديقا":  قولك"أينام"ومثال 
  po  n  m  lL ]76:لالنح[.. 

°   :و    ¯   ®    ¬ :L ]78:النساء.[ 
 : قول الشاعر"حيثام"ومثال 

ـــ ــك الل ــدر ل ــستقم يق ــثام ت   حي
 

  )3(ًـــــه نجاحـــــا يف غـــــابر األزمـــــان 
 

                                                   
 

طالح . مجع ثنية؛ وهي الطريق يف اجلبل: الثنايا. املنكشف املشهور األمر: ابن جال: والرتاكيب: املفردات) 1(
أي انه متى حرس لثامه للكالم؛ : متى أضع العاممة تعرفوين. كناية عن شجاعته، وركوبه الصعاب: الثانيا

 .أعرب عن نفسه فعرفه الناس
األمور، وشجاع يركب الصعاب، وحيذر يفتخر سحيم بن وثيل بأنه رجل عظيم؛ يكسف غوامص :      املعنى

 .يعني إذا حرابت عرفت بإقدامي. ًاملخاطبني بأهنم سوف يعرفونه يقينا متى أسفر اللثام عن وجهه
 :متامه) 2(

         إذا النعجة األدماء كانت يفقره
متيل به :  تعدل به الريح.الصحراء: القفرة: النعجة البيضاء املرقطة، املشوبة بلون الغربة: األدماء:      املفردات
 .الريح
 .إذا كانت النعجة الرقطاء هائمة يف الصحراء، فإهنا تنتقل حسب ميالن الريح:      املعنى

 ).3/580(، ورشح األشموين )2/80(، الدرر اللوامع )2/36(     البيت يف مهع اهلوامع 
 ).وهو من األضداد. (املايض، والباقي منه: الغابر: املفردات) 3(
 .ًإذا استقمت يف حياتك مطيعا هللا، يكتب لك النجاح بقية عمرك:     املعنى 

= 
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كـيفام تكـن نيتـك " و "ن األمة يكن الوالةكيفام تك":  قولك"كيفام"ومثال 
 ."يكون ثواب اهللا لك

 يف الـشعر كـام ثقـال املؤلـف، وذلـك "إذا": ويزداد عىل هذه األسامء التـسعة
 :رضورة، نحو قول الشاعر

  اســتغن مــا أغنــاك ربــك بــالغنى
 

ـــــصبك خـــــصاصة فتجمـــــل    )1(وإذا ت
 – ،واألصح أنه حرف  وهو ما اختلف يف أنه اسم أو حرف– 

 :، ومثاله قول الشاعر"إذ ما"، وهو فذلك حرف واحد
   تــأت مـا أنـت آمــروإنـك إذ مـا 

 
  )2(بـــه تلــــف مـــن إيــــاه تـــأمر آتيــــا 

 – وهو ما اختلف يف انه اسم أو حرف، واألصح أنه اسـم – 
>  =   <  M : ، ومثاهلا وله تعـاىل"مهام"فذلك كلمة واحدة،وهي    ;    @    ?

  F  E   D  C  B   AL ] وقول الشاعر] 132:األعراف: 
  وإنــك مهــام تعــط بطنــك ســؤله

 
ـــا  ـــذم أمجع ـــى ال ـــاال منته   )3(وفرجـــك ن

 
                                                   

 
 ).3/157(     البيت يف أضوء عىل رشح بن عقيل أللفية ابن مالك؛ 

 .حتىل: الفقر واحلاجة، فتجمل: اخلصاصة: املفردات) 1(
 .عليك الفقر فتحىل بالصربإذا قدر اهللا لك الغنى فاستغن عام يف أيدي الناس، وإذا قدر اهللا :     املعنى

 ).1194و 142و 139رقم (    البيت لعبد القيس بن خفاف، وقيل حلارثة بن بدر، وهو يف مغنى اللبيب؛ 
 .جتد: تلف: املفردات) 2(

 ً.إنك إذا التزمت بفعل ما تأمر به اآلخرين، جتدهم يلتزمونه أيضا:     املعنى
 ).3/175( ابن مالك؛     البيت يف أضواء عىل رشح ان عقيل أللفية

 .أكثر اليشء: منتهى. ما يطلبه: سؤله: املفردات) 3(
= 
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 األفعال املضارعة الواقعة يف اجلمل اآلتية، ثم بني املرفوع منها واملنصوب نيع. 1

 :واملجزوم، وبني عالمة إعرابه
 .من يزرع اخلري حيصد اخلري §
 .ال تتوان يف واجبك §
 .إياك أن ترشب وأنت تعب §
 .كثرة الضحك متيت القلب §
 .من يعرض عن اهللا يعرض اهللا عنه §
 .إن تثابر عىل العمل تفز §
 .حق الناس عليه مل يعرف الناس حقه عليهممن مل يعرف  §
 .ًأينام تسع جتد رزقا §
 .حيثام يذهب العامل حيرتمه الناس §
 .حال جيمل بذي املروءة أن يكثر املزا §
 .كيفام تكنوا يول عليكم §
 .إن تدخر املال ينفعك §
 .ًإن تكن مهمال تسؤ حالك §
 .مهام تبطن تظهره األيام §

                                                   
 

ًإنك إن أطعت نفسك يف تلبية ما تطلبه من طعام، وشهوة، ذمك الناس ذما شنيعا: املعنى ً. 
 ).99(البيت حلاتم الطائي؛ وهو يف ديوانه؛ 
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 .قىشًارا فتال تكن مهد §
بـرشط أن يكـون  اآلتية يف ثالث مجـل،  كل فعل من األفعال املضارعةأدخل. 2

ًمرفوعا يف واحدة منها، ومنصوبا يف الثانية، وجمزوما يف الثالثة ً ً: 
 .زرع، تسافر، تظهر، حتبون، ترشبني، تذهبان، ترجو، هيذي، ترىض ت  

 : اآلتية أداة رشط مناسبةضع يف كل مكان من األماكن اخلالية يف األمثلة. 3
 .ختف تظهره أفعالك) . . . د.  (حترض حيرض أخوك) . . . أ   (
 .تذهب أذهب معك) . . . هـ.   (تصاحب أصاحبه) . . .  ب   (
 . ينفعكتذاكر فيه . . . )و.            ( تلعب تندم) . . .ج   (

 :ضع فعل مضارع مناسب، واضبط آخرهأكمل اجلمل اآلتية بو. 4
 . . .إن تسقط الزجاج ) ب. . .              (إن تذنب ) أ    (
 . . . أي إنسان تصاحبه ) د. . .           (مهام تفعلوا ) ج    (
 . . .أينام ترس ) و. . .     (ء عن تضع امللح يف املا) هـ   (
 . . . من يزرين ) ح. . .        (كيفام يكن املرء ) ز   (
 . . . أيان يكن العامل ) ط. . .        (أنى هيذب العامل ) ي   (

كون من كل مجلتني متناسبتني من اجلمـل اآلتيـة مجلـة مبـدوءة بـأداة رشط . 5
  :تناسبها

 الكهرباء، تصل برسعة، تستفد منه، تركـب    تنته إىل الدرس، متسك سلك
سيارة، تصعق، تغلق نوافذ حجرتك، تـؤد واجبـك، يـسقط املطـر، يفـسد 

 .اهلواء، يفز برضا الناس، افتح املظلة
*     *    * 
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 إىل كم قسم ينقسم اجلوازم؟. 1
ً التي جتزم فعال واحدا؟ما اجلوازم. 2 ً 
 ما اجلوازم التي جتزم فعلني؟. 3
رفيتها مـن اجلـوازم حبني األسامء املتفق عىل اسميتها، واحلروف املتفق عىل . 4

 التي جتزم فعلني؟
ًمثل لكل جازم جيزم فعال واحدا بمثالني. 5 ً. 
 .ًمثل لكل جازم جيزم فعلني بمثال واحد، مبينا فيه فعل الرشط وجوابه. 6

*     *    * 
 

الفاعل، واملفعول الذي مل : املرفوعات سبع، وهي) امءباب مرفوعات األس: (قال
 وأخواهتا، والتابع "إن" وأخواهتا، وخرب "كان"يسلم فاعله، واملبتدأ، وخربه، و اسم 

 .، والعطف، والتوكيد، والبدلالنعت: للمرفوع، وهو أربعة أشياء
ع، موقع الرفـ: قد علمت مما مىض أن االسم املعرب يقع يف ثالثة مواقع: وأقول

 عوامـل تقتـضيه، وقـد نصب، وموقع اخلفض، ولكل واحد من هذه املواقعوموقع ال
رفوعات؛ ألهنا األرشف، وقـد مل عىل التفصيل، وبدأ بذكر ارشع املؤلف يبني لك ذلك

 :ًذكر أن االسم يكون مرفوعا يف سبعة مواضع
 و "حرض عـيل":  يف نحو قولك"ٌحممد" و "هيل": ًإذا كان فاعال، ومثاله. 1

 ."سافر حممد"
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ملفعـول الـذي مل يـسم ًأن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سـامه املؤلـف ا. 2
رسق " و "قطع الغـصن":  من قولك"املتاع" و "الغصن": فاعله، نحو

 ."املتاع
 ."عيل جمتهد" و "حممد مسافر": املبتدأ واخلرب، نحو. 4و3
:  مـن قولـك"دالرب" و "إبراهيم":  أو إحدى أخواهتا، نحو"كان"اسم . 5

 ."ًأصبح الربد شديدا" و "ًكان إبراهيم جمتهدا"
عن ":  من قولك"قدير" و "فاضل":  أو أحدى أخوهتا، نحو"إن" خرب. 6

ٌ  إن اهللاَّ عىل كل يشء قدير (:  و"حممد فاضل ِ ٍَ َْ ِّ َُ َ َّ  .]20:البقرة[ )ِ
 :تابع املرفوع، والتابع أربعة أنواع. 7

زارين حممد ":  من قولك"كريم" و "الفاضل" : النعت، وذلك نحو
 ."قابلني رج كريم" و "فاضل

   بيان، وعطف نسق، فمثال عطف عطف:  العطف، وهو عىل رضبني 
 ومثـال عطـف "سافر أبـو حفـص عمـر":  من قولك"عمر"البيان 
 ."سافر حممد وخالد":  من قولك"خالد": النسق

    زارين األمري نفسه":  من قولك"نفسه" التوكيد، ومثاله". 
    حرض عيل أخوك":  من قولك"أخوك" البدل،ومثاله". 

اجتمعت هذه التوابع كلها، أو بعضها يف كالم قدمت النعت، ثـم وإذا 
جـاء ": عطف البيان، ثم التوكيد، ثم البدل، ثم عطف النـسق، تقـول

 ."الرجل الكريم عيل نفسه صديقك وأخوه
    *    **  
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 :أعرب األمثلة اآلتية

 .إبراهيم خملص. 1
2 .  M  Ë   Ê   É   ÈL] 54:الفرقان.[ 
 .إن اهللا سميع الدعاء. 3

 :اجلواب
 . مبتدأ، مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة"إبراهيم" .1

 . خرب املبتدأ، مرفوع باملبتدأ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة"خملص"
 اسـم كـان "ر". فعل ماض ناقص، يرفع االسـم وينـصب اخلـرب "كان" .2

 هبا، وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة، ورب مـضاف، والكـاف ضـمري مرفوع
 .املخاطب مضاف إليه، مبني  عىل الفتحة الظاهرة

 خرب عن مرفوع له، وعالمة رفعه الضمة "اهللا".  حرف توكيد ونصب"إن" .3
ة رفعـه الـضمة الظـاهرة، و  خرب إن مرفوع بـه، وعالمـ"سميع". الظاهرة

 مضاف إليه، خمفـوض باإلضـافة، وعالمـة "الدعاء" مضاف، و "سميع"
 .خفضه الكرسة الظاهرة

*     *    * 
 

 ًيف كم موضع يكون االسم مرفوعا؟. 1
 ما أنواع التوابع؟. 2
  إذا اجتمع التوكيد وعطف البيان، والنعت، فكيف ترتبها؟.3
 ها، فام الذي تقدمه منها؟إذا اجتمع التوابع كل. 4
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 .مثل للمبتدأ وخربه بمثالني. 5
 .، والفاعل، ونائبه، بمثالني"إن"، وخرب "كان"مثل لكل من اسم . 6

*     *    * 
 

 .االسم املرفوع، املذكور قبله فعله: الفاعل هو) باب الفاعل(: قال
 .اصطالحي: لغوي، واآلخر: أحدمها: الفاعل له معنيان: وأقول

 .عبارة عمن أوجد الفعل: أما معناه يف اللغة
 .االسم املرفوع املذكور قبله فعله، كام قال املؤلف: وأما معناه يف االصطالح فهو

ًفال يكون واحد منهام فاعال، وهو  ال يشمل الفعل وال احلرف؛ "االسم"وقولنا 
 "هيمإبـرا" و "نوح": أما الرصيح، فنحو. يشمل االسم الرصيح واالسم بالرصيح

M  d  :- تعاىل –يف قوله    cL ]21:نوح [ M     #   "  !L ]وأما ] 127:البقرة
ــــؤول ــــه امل ــــرصيح، فنحــــو قول ©    M   :- تعــــاىل - بال   ¨  §   ¦L 

 اسمه مبني يف حمل رفع خرب أن، و "نا"حرف توكيد ونصب، و : أن ف]51:العنكبوت[
إنزالنـا،   أومل يكفهـم: والتقـدير"يكتفـي" وما دخلت يف تأويل مصدر فاعـل "أن"

 التقدير "أعجبني ما صنعت":  وقولك"يرسين أن تتمسك بالفضائل": ومثاله قولك
 .يرسين، وأعجبني صنعك: فيهام

ً خيرج ما كان منصوبا أو جمرورا"املرفوع": وقولنا  ً.؛ فال يكون واحد منهام فاعالً
ا؛ فـإهنام مل  وأخوهتـ"إن" بخـرج املبتـدأ، واسـم "املذكور قبله فعله": وقولنا

 وأخواهتا، فإهنام "كاد" وأخواهتا، واسم "كان"ًيتقدمهام فعل البتة، وخيرج أيضا اسم 
عل ما يـشمل شـبه ف بالوإن تقدمهام فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهام، واملراد

 واسم الفاعل "شتان زيد وعمرو" و "هيهات العقيق": الفعل كاسم الفاعل يف نحو
 .كل منها فاعل: ٌ فالعقيق، وزيد مع ما عطف عليه، وأبوك" أبوك؟أقادم": يف نحو
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قام زيد، ويقوم زيد، وقام : ظاهر، ومضمر، فالظاهر نحو: وهو عىل قسمني: قال
الزيدان، ويقوم الزيدان، وقام الزيديون، ويقوم الزيديون، وقام الرجال، ويقوم الرجال، 

، وتقـوم اهلنـدان، وقامـت اهلنـدات، وتقـوم  وتقوم هند، وقامت اهلندانوقامت هند،
 وتقوم اهلنود، قام أخوك، ويقوم أخوك، وقام غالمي، ويقـوم اهلندات، وقامت اهلنود،
 .غالمي؛ وما أشبه ذلك

؛ فأم الظاهر املضمر: الظاهر، والثاين: األول: ينقسم الفاعل إىل قسمني: وأقول
ما ال يدل عىل املراد إال : فهو إىل قرينة، وأما املضمر  بدون حاجةما يدل عىل معناه: فهو

 .بقرينة تكلم، أو خطاب، أو غيبة
ً ألنه إما أن يكون مفردا، أو مثنى، أو جمموعا مجعا سـاملا، أو :والظاهر عىل أنوع ً ً ً

ً األربعة إما أن يكون مذكرا، وإما أن يكـون مؤنثـا؛، وكل من هذه األنواعمجع تكسري ً 
، أو مقدرة، وإمـا أن يكـون ً أنوع، وأيضا فإما أن يكون إعرابه بضمة ظاهرةذه ثامنيةفه

َإعرابه باحلروف نيابة عن الضمة، وعىل كل هذه األحوال إما أن يكون الفعل ماضـيا، 
 .ًوإما أن يكون مضارعا

ٌسافر حممد، وحرض خالد": مع الفعل املايض: فمثال الفاعل املفرد املذكر  ومع "ٌ
ٌيسافر حممد، وحيرض خالد": ل املضارعالفاع ٌ ُ". 

َحـرض الـصديقان، وسـافر "ومثال الفاعل املثنـى املـذكر، مـع الفعـل املـايض  ِ َ َ َ
 ."حيرض الصديقان، ويسافر األخوان" ومع الفعل املضارع "ِاألخوان

َحـرض ": مـع الفعـل املـايض: )1(ومثال الفاعل املجموع مجـع تـصحيح املـذكر
حيـرض املحمـدون، وحيـج ":  ومـع الفاعـل املـضارع"وناملحمدون، وحـج املـسلم

                                                   
 .مجع مذكر سامل: أي) 1(
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َحـرض ":  مع املـايض–  وهو مذكر–ومثال الفاعل املجموع مجع تكسري ."املسلمون َ َ
ُاألصدقاء، وسافر الزعامء ُحيرض األصدقاء، ويسافر الزعامء": ، ومع املضارع"َُ ُ". 

ْحرضت هند، وسافرت سع": مع املايض: ومثال الفاعل املفرد املؤنث ، مع "ُادٌ
ُحترض هند، وتسافر سعاد": املضارع ٌ". 

ِحــرضت اهلنــدان، وســافرت ": مـع املــايض: ومثـال الفاعــل املثنــى واملؤنــث
 ."ِحترض اهلندان، وتسافر الزينبان": ، ومع املضارع"ِالزينبان

ُحـرضت اهلنـود، ": مـع املـايض: )1( ع تصحيح املؤنـثومثال الفاعل املجموع ِ
ُوسافرت الزيانب ُحترض اهلنود، وتسافر الزيانب":  املضارع، ومع"ِ ُ". 

ومثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة الظاهرة مجيع ما تقدم من األمثلة ما عدا املثنى 
 .املذكر واملؤنث، ومجع التصحيح للمذكر

َحرض الفتى، و ": مع الفعل املايض:  بالضمة املقدرةومثال الفاعل الذي إعرابه َ َ َ َ
ِسافر القايض َ ِحيرض الفتى، ويسافر القايض":  ومع املضارع،"َبل صديقيأق" و "َ َِ ُ ْ َ َ ََ ُ ُ  و "ْ

َيقبل صديقي" ََ ْ َ". 
أمثىل الفاعل ومثال الفاعل الذي إعرابه باحلروف النائبة عن الضمة ما تقدم من 

واملثنى املذكر، أو املؤنث، وأمثلة الفاعل املجموع محع تـصحيح ملـذكر، ومـن أمثلتـه 
َحرض أبوك": مع املايض: ًأيضا َ َ َسافر أخوك" و "َ َ َحيرض أبوك": ، ومع املضارع"ََ ُ ُ ْ  و "َ

َيسافر أخوك" ُ ُ ُِ". 
*     *    * 

                                                   
 .مجع املؤنث السامل: أي) 1(
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ِرضبت، ورضبنـا، ورضبـت، ورضبـت، ": املضمر اثنا عرش، نحو قولك: قال ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ ََ َ َ ََ َ ُ
َّورضبتام، ورضبتم، ورضبتن، ْ َ ْ َ ْ َُ ُ َُ َ َ ََ َ َ ورضب، ورضَْ ََ ََ َ َبت، ورضبا، ورضبوا، ورضبنَ ْ َ ُ َ َ َ ََ َ ََ َ َ ْ". 

 قد عرفت فيام تقدم املضمر ما هو، واآلن نعرفك أنه عىل اثني عرش نوعا، :وأقول
، وإما أن يدل عىل خماطب، وإما أن يدل عىل غائـب، وذلك ألنه إما أن يدل عىل متكلم

حد، وإما أن يكون نوع إىل نوعني؛ ألنه إما أن يكون متكلم وا يدل عىل متكلم يتوالذي
 ألنه  مخسة أنواع؛إىلذي يدل عىل خماطب أو غائب يتنوع كل منهام لواأكثر من واحد، 

، وإما أن يدل عىل مفـردة مؤنثـة، وإمـا أن يـدل عـىل مثنـى إما أن يدل عىل مفرد مذكر
 عىل مجع مؤنـث؛ فيكـون املجمـوع  وإما أن يدل عىل مجع مذكر، وإما أن يدل،)1ً(مطلقا
 . عرشاثني

ًفمثال ضمري املتكلم الواحد، مذكرا كان أو مؤنثا ُرضبت": ً ْ َ ُحفظت" و "َ ْ ِ  و "َ
ُاجتهدت" ْ ََ". 

:  نفسه، وينزهلا منزلة اجلامعةومثال ضمري املتكلم املتعدد أو الواحد الذي يعظم
 ."اَنْدَهَتْاج" و "َانْظِفَح" و "َانْبََرض"

ــذكر ــد امل ــال ضــمري املخاطــب الواح ْرضبــ": ومث َ َحفظــت" و "َتَ ْ ِ  و "َ
َاجتهدت" ْ ََ ْ". 

ــال ضــمري املخاطبــة الواحــدة املؤنثــة ِرضبــت": ومث ْ َ ِحفظــت" و "َ ِْ  و "َ
ِاجتهدت" ْ ََ ْ". 

َرضبتام": ضمري املخاطبني االثنني مذكرين، أو مؤنثنيومثال  َُ ْ َحفظتام" و "َ ُ ْ ِ  و "َ
َاجتهدمتا" ُ ْ ََ ْ". 

                                                   
 .ر، أو مثنى املؤنثمثنى املذك) 1(
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ــذكور ــع مجــع ال ــاطبني م ــال ضــمري املخ ــتم": ومث ْرضب ُ ْ َ ْحفظــتم" و "َ ُ ْ ِ  و "َ
ْاجتهدتم" ُ ْ ََ". 

َّرضبــتن": ومثــال ضــمري املخاطبــات مــع مجــع املؤنثــات ُْ َ َّحفظــتن" و "َ َُ ْ  و "ِ
َّاجتهدتن" ُ ْ ََ". 

ُحممد رضب أخاه":  يف قولك"رضب" املذكر الغائب ومثال ضمري الواحد َ َ َ  و "ٌ
َحفظ" ِ َيم حفظ درسههإبرا":  يف قولك"َ ِ َ َاجتهد" و "ُ َخالـد اجتهـد يف :  يف قولك"ََ

ِعمله ِ َ َ. 
ْرضبت"ضمري الواحدة املؤنثة الغائبة  ومثال َ َ ْهند رضبت":  يف قولك"َ ٌَ َ  "ُ أختهاَ

ْحفظت"و  َ ِ ِسعاد اجتهدت يف عملها":  يف قولك"َ َ ََ َ ُْ ََ". 
َرضبـا"ومثال ضمري االثنني الغائبني مـذكرين كانـا، أو مـؤنثتني  َ  : يف قولـك"َ

ًاملحمدان رضبا بكرا" َ َ َاهلند": ولك وق"ِ ْ ُن رضبتا عامرااِ ِ ْ َ َ َ ِحفظـا" و "ِ  ":  يف قولـك"َ
ُاهلندان حفظتا درسهام َ َ ََ ِ ْاجتهدتا" و "ِِ ِاملحمـدان قامـا ":  يف نحـو قولـك"قامـا" و "ََ َ َ ُ

ِاهلندان قامت بواجبهام":  أو قولك"بواجبهام ِ". 
:  مـن نحـو قولـك"ََرضبـوا"الـذكور ومثال ضمري الغائبني من مجـع املـذكر 

ْالرجال رضبـوا أعـدائهم" ُ َ َ َحفظـوا" و "ُ ِ التالميـذ  حفظـوا " : مـن نحـو قولـك"َ َ
َدروسهم َاجتهدوا" و "ُ  ."اجتهدواالتالميذ ": من نحو قولك"َ

َرضبن"ث ومثال ضمري الغائبات من مجع اإلنا ْ َ ُالفتيـات ":  من نحـو قولـك"َ َ َ
َّرضبن عدواهتن، وكذا  َ َ ِْ ِ ُ َ َحفظن"َ َّساء حفظن أمانتهنيِّالن":  من نحو قولك"َِ َ َ َ َِ  " وكذا "ُ

َّاجتهدن ْ َّالبنات اجتهدن":  من نحو قولك"ََ ْ َ ُ ََ َ". 
 "الضمري املتـصل"وكل هذه األنواع االثني عرش السابقة يسمى الضمري فيها 

 . يف حالة االختيار"إال"الذي الت يبتدأ به الكالم، وال يقع بعد : وتعريفه أنه هو
الـذي :  وهـو"الضمري املنفـصل" : الضمري يسمى يأيت يف نوع آخر منومثلها

مـا رضب " و "ما رضب إال أنا":  يف حالة االختيار، تقول"إال" بيتدأ به، ويقع بعد



 
  

 

 120 

ما " و"ما رضبا إال أنتام" و "ِما رضب إال أنت" و "َما رضب إال أنت" و "إال نحن
 "ال مهاما رضب إ" و "ما رضب إال هي" و "ما رضن إال أنتن" و "رضب إال أنتم

 . وعل هذا جيري القياس"ما رضب إال هن" و "ما رضب إال هم"و 
 . من هذه اإلشارة فيباب املبتدأ واخلرب املنفصل بأوسعوسيأيت بيان أنواع الضمري

*     *    * 
 

ًاجعل كل اسم من األسامء اآليت فاعال يف مجلتـني، بـرشط أن يكـون الفعـل . 1
 :ًعا يف األخرى يف إحدامها، ومضارًماضيا
 .ِاحلصان. الربيع. الشجرة. األستاذ. ابني. املخلصون. التجار. صديقك.  أبوك

ًهات مع كل فعل من األفعال اآلتية اسمني، واجعل كل واحد منهام فاعال له . 2
 :ة مناسبةيف مجل
 .صهل. أقبل. أثمرت. أدى. نجح. ينجو. يربح. اشرتى.    حرض

لة اآلتية بجملة مفيـدة مـشتملة علـةى فعـل اجب عن كل سؤال من األسئ. 3
 :وفاعل

 ماذا تصنع؟) هـ (           متى تسافر؟                ) أ(
 ؟متى ألقاك) و( أين يذهب صاحبك؟        )ب(
  أيان تقيض فصل الصيف؟)ز(      هل حرض أخوك؟          ) ج(
 ه؟ تدرسما الذي ) ح(كيف وجدت الكتاب؟        ) د(

 : فعل وفاعل منها عىل من الكلامت اآلتية مجال تشتمل كل واحدةكون. 4
 .التاجر. النيل. الزهر. املخلص. تهدجامل. أينع. فاض. فاز.     نجح
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 :تدريب عىل اإلعراب
 :أعرب اجلمل اآلتية

 .   ٌحرض حممد .1
 .سافر املرتىض .2
 .    سيزورنا القايض .3
 .أقبل أخي .4

 :اجلواب
 عىل الفتح ال حمل له من اإلعـراب، فعل ماض مبني:   حرض-حرض حممد  .1

 . يف آخره رفعه الضمة الظاهرةفاعل مرفوع، وعالمة: حممد
فعل ماض مبني عىل افتح ال حمل له من اإلعراب، :  سافر-: سافر املرتىض .2

 فاعل مرفوع، وعالمة رفعه ضـمة مقـدرة عـىل األلـف منـع مـن :املرتىض
 .ظهورها التعذر

فعـل مـضارع : عىل التنفـيس، يـزورل  السني حرف دا–سيزورنا القايض  .3
مفعـول لـه : ، ونامرفوع لتجرده من الناصب وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

فاعـل مرفـوع وعالمـة رفعـه : مبني عىل السكون يف حمل نصب، والقايض
 .، منع من ظهورها الثقلالياءضمة مقدرة عىل 

: ب، وأخفعل ماض مبني عىل الفتح ال حمل له من اإلعرا:  أقبل–أقبل أخي  .4
آخـره، منـع مـن ظهورهـا  فاعل مرفوع، وعالمة رفعه ضمة مقـدرة عـىل

 مضاف، وياء املتكلم ضـمري مـضاف:  املحل بحركة املناسبة؛ وأخاشتغال
 .إليه مبني عىل السكون يف حمل جر
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 ًما الفاعل لفة واصطالحا؟ .1
 ً.، وللفاعل املؤول بمثالني أيضايح، بمثالنيرضمثل للفاعل ال.2 .2
 .ًل للفاعل املرفوع باسم فعل بمثالني، وللفاعل باسم فاعل بمثالني أيضامث .3
 إىل قيم قسم ينقسم الفاعل؟ .4
 ما الظاهر؟ .5
 ما املضمر؟ .6
 إىل كم قسم ينقسم املضمر؟ .7
  الضمري املتصل؟عىل كم نوع يتنوع .8
 .بمثالنيمثل لكل نوع من أنواع الضمري  .9

 ما الضمري املتصل؟ .10
 ما الضمري املنفصل؟ .11
ًمثل للضمري املنفصل الواقع فاعال باثني عرش مثاال منوعـة، وبـني مـا يـدل  .12 ً

 .الضمري عليه يف كل منها
 

 .كتب حممود درسه §
 ً.اشرتى عيل كتابا §
§  M  L  K   J  IL ]31:األحقاق.[ 
§  M  äã    â   á   àL ]46:فصلت.[ 

*     *    * 
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االسم املرفوع، الذي مل يذكر معه : وهو) ذي مل يسم فاعلهباب املفعول ال( :قال

 .فاعله
َقطـع ": من فعل، وفاعـل، ومفعـول بـه، نحـوً قد يكون الكالم مؤلفا :وأقول َ َ
َحممود الغصن ْ َحفظ خليل الدرس": ، ونحو"ٌ ِ ًيقطع إبراهيم الغصن": ، ونحو"َ ُ ، و "َ

 ."ّحيفظ عيل الدرس"
الكـالم، ويكتفـي بـذكر الفعـل واملفعـول، وقد حيذف املتكلم الفاعل من هذا 

ورة ًغري صورة الفعل، ويغري صورة املفعول أيضا، أما تغيري صـيأن  جيب عليه وحينئذ
 يـصريه ًعليه، وأما تغيري صورة املفعول فأنه بعد أن كان منـصوباالفعل فسيأيت الكالم 

عله له إن كان من وجوب تأخريه عن الفعل، وتأنيث ف: ًمرفوعا، ويعطيه أحكام الفاعل
 ."املفعول الذي مل يسم فاعله"، أو "نائب الفاعل"ًمؤنثا، وغري ذلك، ويسمى حينئذ 

*     *    * 
 

ًن مـضارعا  وغن كـا)1( وكرس ما قبل آخرهًفغن كان الفعل ماضيا ضم أوله: قال
 .ضم أوله، وفتح ما قبل آخره

ارات التغيريات التي حتدث يف الفعل عند حذف ذكر املصنف يف هذه العب: أقول
 ضم أوله، وكرس احلرف الذي قبل ً أنه إذا كان ماضياوذلك ، وإسناده إىل املفعول،فاعله

ُقطع الغصن" :آخره؛ فتقول ْ َُ ِ ُحفظ الدرس" و "ُ ُْ َّ َ ًوإن كان الفعل مضارعا ضم أوله، . "ِ
َيقط": ؛ فتقولوفتح احلرف الذي قبل آخره ْ ْع الغصُ ُحيفظ الدرس" و "ُنُُ ْ َ َُ َ ْ". 

                                                   
، ط دار )293ص(جمموع مهامت املتون، ط احللبي : وكرس آخره، وهو خطأ، واملثبت من: يف املطبوع) 1(

 ).10ص(، ط املكتبة الثقافية، )192ص (الكتب العلمية 
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 .ظاهر ومضمر: وهو عىل قسمني: قال
ٌرضب زيد": نحو قولك: فالظاهر َْ َ ِ ٌيرضب زيـد" و "ُ َْ ُُ َ ّاكـرم عمـرو" و "ْ ْ ََ ِ ْ  و "ُ

ٌيكرم عمرو" َْ ُ َ ُْ". 
َ أثنا عرش، نحو قولـك:واملضمر، َ َْ َرضبـت، ورضبنـا،": َ ُْ َْ َ ِ ورضبـت، ورضبـت، ُِ ْ َ ْ َِ ُ َُ َ

ْورضبتام، ورضبتم، ُ ُْ َ ْ َِ ُ ََ ْ ورضبتن، ورضب، ورضبتَ َُ َ َ َ َ ْ َِ ِ ُِ ُ َ، ورضبا ورضبوا، ورضبنُ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ُِ ُ ُ". 
اهر ومضمر، واملـضمر  إىل ظ– كام انقسم الفاعل –ينقسم نائب الفاعل : أقول

 .إىل متصل ومنفصل
اثنـان للمـتكلم، ومخـسة للمخاطـب، : وأنواع كل قسم من الضمري اثنـا عـرش

بنا إىل تكـراره للغائب، وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله يف باب الفاعل؛ فال حاجة ومخسة 
 .هنا

*     *    * 
 :تدريب عىل اإلعراب

 :أعرب اجلملتني اآلتيتني* 
 .     م العاملرتحي .1
 .أهني اجلاهل .2

 :اجلواب
1.  ،فعل مضارع مبني للمجهول، مرفوع لتجرده من النـصاب واجلـازم 

نائب فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة : لظاهرة، العاملوعالمة رفعه الضمة ا
 .الظاهرة

2.  ،فعل ماض مبني للمجهول، مبني عىل الفتح ال حمل لـه مـن اإلعـراب 
 .نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: اجلاهل
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كل مجلة من اجلمل اآلتية مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول، فاحذف الفاعـل، . 1

 : عنه، واضبط الفعل بالشكل الكاملجعل املفعول نائبوا
ً     قطع حممود زهرة، اشرتى أخي كتابا، قرأ إبراهيم درسه، يعطي أيب الفقراء، 

 .يكرم األستاذ املجتهد، يتعلم انبي الرماية، يستغفر التائب ربنا
 : عن الفاعل يف مجلة مفيدةًتية نائبامن األسامء اآلاجعل كل اسم . 2
 .كتاب، القلملطبيب، النمر، النهر، الفأر، احلصان، ال    ا

 بالشكل، وضم إليه نائب واضبطه اآلتية للمجهول، ابن كل فعل من األفعال. 3
 :فاعل يتم به الكالم معه الكالم

 .    يكرم، يقطع، يعرب، يأكل، يركب، يقرأ، يربي
ل، مـن بـني عني الفاعل ونائبه، والفعـل املبنـي للمعلـوم واملبنـي للمجهـو. 4

 :الكلامت التي يف العبارات اآلتية
 .اب من استخار، وال ندم من استشارما خ §
 .إذ عز أخوك فهن §
 ً.من مل حيذر العواقب مل جيد له صاحبا §
 اخلراج عمود امللـك، ومـا اسـتعزز يمثـل : بن حييى يقولكان جعفر §

 .)2(لمالعدل، وال استنزر بمثل الظ
كلم عمر بن اخلطاب يف أن يلني كلم الناس عبد الرمحن بن عوف أن ي §

: عمـر: هلم؛ فإنه أخافهم، حتى إنه أخاف األبكار يف خدورهن، فقال
                                                   

 .حتقر بمثل: ترشف بمثل، استزر بمثل: املال املرضوب عىل األرض، استعزز بمثل:  اخلراج)2(
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إين ال أجد هلم إال ذلك؛ إهنم لو يعلمون ما هلم عندي أخذوا ثويب عن 
 .)3(عاتقي

 .ال يالم من احتاط لنفسه §
 .يسلم)5(شح نفسه )4(من يوق  §
 

*     *    * 
 

 ما نائب الفاعل؟. 1
 ًهل تعرف له اسام أخر؟. 2
 ما الذي تعمله يف الفعل عند إسناده للنائب عن الفاعل؟. 3
 ماذا تفعله يف املفعول إذا أقمته مقام الفاعل؟. 4
 .مثل بثالثة أمثلة لنائب الفاعل الظاهر. 5
 

*     *    * 

                                                   
 .ما بني املنكب والعنق:  العاتق)3(
 .من يتجنب ويكف:  من يوق)4(
 .بخلها مع احلرص عىل املنع:  شح نفسه)5(
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ي عن العوامل اللفظية، هو االسم املرفوع العار: املبتدأ) باب املبتدأ واخلرب: (قال
ٌزيد قائم": هو االسم املرفوع املسند إليه، نحو قولك: واخلري ِْ َ ٌ ِالزيدان قائامن" و "َ ِِ ْ  و "َّ

َالزيدون قائمون" َِ َ ُ َّْ". 
 : فيه ثالثة أموراملبتدأ عبارة عام اجتمع: وأقول
 .ًاسام؛ فخرج عن ذلك الفعل واحلرفأن يكون : األول
 .ًا؛ فخرج بذلك املنصوب واملجرور بحرف جر أصيلمرفوعأن يكون : الثاين
ًأن يكون عاريا عن العوامل اللفظية، ومعنى هذا أن يكـون خاليـا مـن : الثالث ً

 االسم الواقـع بعـد الفعـل  وأخواهتا؛ فإن"كان"العوامل اللفظية مثل الفعل، ومثل 
ًيكون فاعال، أو نائبا عن الفاعل عىل ما سبق  أو إحـدى "انكـ"، واالسم الواقع يعد ً

 . وال يسمى مبتدأ"اسم كان"أخواهتا يسمى 
ٌحممد جمتهد":  من قولك"ٌحممد"ومثال املستويف هذه األمور الثالثة  َ ٌِ ْ ُ َ  فإنه اسم "َُ

 .مرفوع، مل يتقدمه عامل لفظي
 عليـه؛ فيـتم بـه معـه هو االسم املرفوع الذي يسند إىل املبتـدأ، وحيمـل: واخلرب

ٌحارض"الكالم، ومثاله  ِ ٌ حممد حارض":  من قوله"َ َ َ ٌ َ َ ُ". 
وحكم كل من املبتدأ واخلرب كام رأيت، وهاذ الرفع إما أن يكون بضمة ظـاهرة، 

ُ حممد نبينا" و "ُاهللاُ ربنا": نحو َ ٌ َ َ : ًوإما أن سكون مرفوعا بضمة مقدرة للتعذر، نحو. "ُ
َموسى مصطفى من اهللاِ" ِْ َ َ ُ َ ىل النساء" :، ونحو"ُ ْ ِليىل فض ِّ ُ ْ  بضمة مقدرة  وإما أن يكون ،"َ

ِالقايض هو اآليت" :منع من ظهورها الثقل، نحو ُ ِ  وإما أن يكون بحرف من احلروف "َ
ِاملجتهدان فائزان": التي تنوب عن الضمة، نحو َِ َ َِ َ ِ ْ". 

ٌم حممـد قـائم": وال بد من يف املبتدأ واخلرب من أن يتطابقا يف اإلفـراد، نحـو َِ َ ٌ َ ُ" ،
ِحمدان قائامنُْامل": والتثنية نحو ِِ َ َّ َ املحمدون قائمون": ، واجلمع نحو"َ َِ ُ َّ َ ويف التذكري . "ُْ
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ٌهند قائمة": كهذه األمثلة، ويف التأنيث نحو َ ِ ٌِ ِاهلنـدان قائمتـان"، و "ْ َِ ِ َِ ْاهلنـ"، و "ْ ُت َداِ
ُقائامت ِ َ". 

*     *    * 
 

الظاهر ما تقدم ذكره، واملضمر اثنا عرس، ظاهر، ومضمر؛ ف:  واملبتدأ قسامن:قال
ُأنا، ونحن،: وهي ْ ََ َ َّ وأنت، وأنت، وأنتام، وأنتم، وأنتن، وهو، وهي، ومها، وهم، وهن، َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َْ َ َ ُْ ِ ُِ ُ ُ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ

ٌأنا قائم": نحو قولك ِ َ َنحن قائمون" و "َ ُ ِ َ ُ ْ  . وما أشبه ذلك"َ
املضمر، وقد سـبق يف : ول الظاهر، والثاين، األينقسم املبتدأ الر قسمني: وأقول
 . تعريف كل من الظاهر واملضمرباب الفاعل

ُ حممد رسول": فمثال املبتدأ الظاهر ُ َ ٌَ َ ُعائشة أم امل" و " اهللاُِ ُ ُ َ ِ َؤمننيَ ِ ِ ْ". 
 :ًواملبتدأ املضمر اثنا عرس لفظا

 "َأنا ُأنا عبد اهللاِ":  للمتكلم الواحد، نحو قولك"َ ْ َ َ َ". 
 "ُنحن ْ ُ ونحـن ":  للمتكلم املتعدد، أو الواجد املعظم نفـسه، نحـو"َ ْ ََ

َقائمون ِ َ". 
 "َأنت ْ أنت فاهم" للمخاطب املفرد املذكر، نحو "َ َ ٌ ِ َ َ ْ َ". 

 "ِأنت ْ ٌأنت مطيعة":  للمخاطبة املفردة املؤنثة، نحو"َ ِ ُِ ْ َ". 
 "َأنتام ُ ْ َأنـتام ": انا أو مؤنثني، نحو للمخاطبني مذكرين ك"َ ُ ْ ِقـائامنَ ِ َ" 
َأنتام " ُ ْ ِقائمتانَ َ ِ". 
 "ْأنتم ُ ْ َأنتم قائمون":  جلمع الذكور املخاطبني، نحو"َ ِ َ ْ ُ ْ َ". 
 "َّأنتن ُ ْ ٌأنتن قائامت ٌ":  جلمع اإلناث املخاطبات، نحو"َ ُِ َ َّ ْ َ". 
 "َهو َهو":  للمفرد الغائب املذكر، نحو"ُ ٌ حارضُ َ َ". 
 "َهي َهي ":  للمفردة الغائبة املؤنثة، نحو"ِ ِمسافرةِ َ ُ". 
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ً للمثنى الغائب مطلقا، مذكرا كان أو مؤنثا، نحو"َُمها": و ً ِمها قائامن، ": ً ِ َ َ ُ
ِومها قائمتان َ َِ َ ُ َ". 

 "ْهم َهم قائمون": جلمع الذكور الغائبني، نحو "ُ ِ َ ْ ُ". 
 "َّهن َّهن ":  جلمع اإلناث الغائبات، نحو"ُ ٌقائامتُ ِ َ". 

ًوإذا كان املبتدأ ضمريا؛ فإنه ال يكون إال بارزا مفصال، كام رأيت ً ً. 
*     *    * 

 

ٌزيد قـائم": مفرد، وغري مفرد، فاملفرد نحو: واخلرب قسامن: قال ِ  وغـري املفـرد "ً
لظرف، والفعل مع فاعلـه، واملبتـدأ مـع خـربه، نحـو ، وااجلار واملجرور: أربعة أشياء

ٌزيد يف الدار، وزيد": قولك ّ ٌّ ٌ عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبةِ َُ َ َ ُ ُ َُ ٌ َ ٌ َ َ َْ ْ َ ِْ َ ِ". 
 .خرب غري مفرد: خرب مفرد، والثاين: األول: يقسم اخلرب إىل قسمني: وأقول
ٌ قائم": ملة، نحوًما ليس مجلة وال شبيها باجل:  باملفرد هناواملراد ِ  ":  من قولك"َ
ٌحممد قائم َِ َ ٌ َ ُ". 

 .مجلة، شوبه مجلة: وغري املفرد نوعان
 .مجلة اسمية، ومجلة فعلية: واجلملة نوعان

بوه كريم": ما تألفت من مبتدأ وخرب، نحو: فاجلملة االسمية هي ٌأ َ ِ َ ُ ُ :  من قولك"َ
ٌ حممد أ َبوه كريم" َِ َ ٌُ ُ َ َ ُ". 

ُسـافر أبـوه": لفت من فعل وفاعل، أو نائبه، نحوما تأ: واجلملة الفعلية ُ َ َ  مـن "ََ
ُ حممد سافر أبوه": قولك ُ َ َ َ ََ ٌ َ ٌيرضب ": ، ونحو"ُ ِ ْ ُغالمهَ ُ ٌخالـد يـرضب ":  مـن قولـك"ُ ِ ْ َ ٌ َِ
ُغالمه ُ ُ". 

 فإن كان اخلرب اجلملة، فال بد له من رابط يربطه باملبتدأ، إما ضمري يعود إىل املبتدأ
ٌ حممد ": ؛ نحوارةكام سمعت، وإما اسم إش َ َ  .ٌهذا رجل كريم ُ
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 :ًوشبه اجلملة نوعان أيضا
عيل يف املسجد":  من قولك"يف املسجد":  اجلار واملجرور، نحو". 

ِفوق الغصن":  الظرف، نحو ْ ُْ َ ن":  من قولك"َ ْ ِالطائر فوق الغض ُ َ َ ُ ِ َّ". 
، ومجلـة فعليـة، ومجلـة ٌمفرد: ومن ذلك تعلم أن اخلرب عىل التفصيل مخسة أنواع

 .ٌاسمية، وجار مع جمرور، وظرف
*     *    * 

 
 :أعرب اجلمل اآلتية

ٌحممد قائم .1 َِ َ ٌ َ ُ. 
ُحممد حرض أبوه .2 ُ ََ َ َ ٌ َ َ ُ. 
َحممد أبوه مسافر .3 َ ََ ُ ُ َ ٌ َ ُ . 
ٌحممد يف الدار .4 َ َ ُ. 
َحممد عندك .5 َ ْ ٌِ َ َ ُ. 

 :اجلواب
تداء، وعالمـة رفعـه ضـمة ظـاهرة يف مبتدأ مرفوع باالب:  حممد–حممد قائم . 1

 .خرب املبتدأ مرفوع باملبتدأ، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره: آخره، قائم
فعل ماض مبني عىل الفتح ال حمل له : مبتدأ، حرض:  حممد-حممد حرض أبوه . 2

عـن الـضمة ألنـه مـن فاعل حرض، مرفوع بالواو نيابة : من اإلعراب، أبو
مضاف، واهلاء مضاف إليه، مبني عىل الضم يف حمـل األسامء اخلمسة، وأبو 

 بـني  من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ، والـرابطخفض، واجلملة
 ."أبوه": اخلرب واملبتدأ هو الضمري الواقع إليه يف قولك
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مبتدأ ثان :  الظاهرة، أبو)1( مبتدأ أول، مرفوع بالضمة-حممد: رحممد أبوه ساف. 3
 نيابة عن الضمة؛ ألنه من األسامء اخلمـسة، وأبـو مـضاف، )2(مرفوع بالواو

 الثاين، ومجلة املبتدأ الثـاين وخـربه يف خرب املبتدأ:  مسافرواهلاء مضاف إليه،
حمل رفع خرب املبتدأ األول، والرباط بني هذه اجلملة واملبتدأ األول والضمري 

 ."أبوه": يف قولكالذي 
وجمـرور متعلـق ) هيـودا(جاريـت : الـدارمبتـدأ، يف : حممـد: حممد يف الدار. 4

 .بمحذوف خرب املبتدأ
ظرف مكان متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، : مبتدأ، عند:  حممد– عندك حممد . 5

مضاف، والكلف ضـمري مـضاف إليـه، مبنـي عـىل الفـتح يف حمـل : وعند
 .خفض

*     *    * 
 

 الكلامت الواقعات يف اجلمل بني املبتدأ واخلرب، ونوع كل واحد منهام، من بني. 1
 .بينهام وبني مبتدئها اآلتية، وإذا كان اخلرب مجلة فبني الرابط

 .املجتهد يفوز بغايته §
 .السائقان يشتدان يف السري §
 .م مرةالنخلة تؤيت أكلها كل عا §
 .املؤمنات يسبحن اهللا §

                                                   
 .مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: األسلم أن تقول) 1(
 .مرفوع وعالمة رفعه الواو: األسلم أن تقول) 2(
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 .كتابك نظيف §
 .هذا القلم من خشب §
 .الصوف يؤخذ من الغنم، والوبر من اجلامل §
 . تصنع من جلد املاعز وغريهألحذيةا §
 .القدر عىل النار §
 .النيل يسقي أرض مرص §
 .أنت أعرف بام ينفعك §
 .أبوك الذي ينفق عليك §
 .أمك أحق الناس بربك §
 .العصفور يغرد فوق الشجرة §
 .الربق يعقب املطر §
 .املسكني من حرم نفسه وهو واحد §
 .صديقي أبوه عنده §
 .والدي عنده حصان §

ن األسامء اآلتية مبتدأ يف مجلتني مفيدتني، بحيـث يكـون  استعمل كل اسم م.2
 :ًخربه يف واحدة منهام مفردا، ويف الثانية مجلة

 .التلميذان، حممد، الثمرة، البطيخ، القلم، الكتاب، النيل، عائشة، الفتيات
 : أخرب عن كل اسم من األسامء اآلتية بشبه مجلة.3

 .تاب، الكريس، هنر، النيلالعصفور، اجلوخ، اإلسكندرية، القاهرة، الك
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يف : ً مناسبا يتم به معه الكالموجمرور مما يأيت مبتدأ) هيودا(ضع لكل جاريت . 4
القفص، عند جبل املقطم، من اخلشب، عىل شاطئ البحر، من الصوف، يف 

 .، يف اجلبهة الغربية من القاهرة)3(القمطر
 . مبتدأ وخربكون ثالث مجل يف وصف اجلمل تشتمل كل واحدة منها عىل. 5

*     *    * 
 

 ما املبتدأ؟. 1
 ما اخلرب؟. 2
 إىل كم قسم ينقسم املبتدأ؟. 3
 مثل للمبتدأ الظاهر؟. 4
 .مثل للمبتدأ املضمر. 5
 أ؟إىل كم قسم ينقسم املضمر الذي يقع مبتد. 6
  إىل كم ينقسم اخلرب اجلملة؟. 7
 إىل كم قسم ينقسم اخلرب شبه اجلملة؟. 8
 ذي يربط اخلرب اجلملة باملبتدأ؟ما ال. 9

 يف أي يشء جتب مطابقة اخلرب للمبتدأ؟. 10
 .مثل لكل نوع من أنوع اخلرب بمثالني. 11

                                                   
 .قامطر: ه، ومجعهما تصان فيه الكتب، وهو كاملحفظة التي حيملها الطالب وغري: "القمطر" )3(
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َاهتَوََخوأ ََانَك: وهي ثالثة أشياء) باب العوامل الداخلة عىل املبتدأ واخلرب: (قال ا، ُ
َوأخواهتا ََّإنَو ُ ََ َوأخ َُتَْننَ، وظَ َواهتاَ ُ َ. 

قد عرفت أن املبتدأ واخلرب مرفوعان، واعلم أنه قـد يـدخل علـيهام أحـد :أقول
 بعـد تتبـع –العوامل اللفظية فيغري إعراهبام، وهذه العوامل التي تدخل فتغري إعراهبـا 

 : عىل ثالثة أقسام–كالم العرب املوثوق به 
 ا، وهذا القسم  وأخواهت"كان" يرفع املبتدأ وينصب اخلرب، وذلك

ًكان اجلو مكفهرا": كله أفعال، نحو ِ َ ْ ُ ُّ َ َ َ". 
  إن"ينـصب املبتـدأ ويرفــع اخلـرب، عكـس األول، وذلــك" 

 ].22:البقرة: [، نحووأخواهتا، وهذا القسم كله أحرف
 وأخوهتا، وهـذا "ظننت"ًينصب املبتدأ واخرب مجيعا، وذلك 

ًظننت الصدق أخا": والقسم كله أفعال، نح َّ ُ ْ َّ ِ َّ َ". 
: ؛ ألهنـا نـسخت حكـم املبتـدأ واخلـرب، أي"واسخَّالن"وتسمى هذه العوامل 

 .ً، وجددت هلام حكام آخر عري حكمها األولُهْتََّريَغ
 

 

َكان وأمـسى،: فأما كان وأخوهتا، فأهنا ترفع االسم، وتنصب اخلرب، وهي: قال ْ َ َ 
َوأ َبح، وأضحْصَ َ َ َْ َى، وظل، وبات، وصار، وليس، وما زال، وما انفك، وما فتـيء، ومـا َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ َ َّ َ ْ َ َ ََ َّ َ

َبرح، وما دام، وما ترصف منها، نحو ََّ َ َ َ ََ َ َ َ َكان، ويكون، وكن، وأصبح، :َِ َ ْ ّ ْ ّ ّّ ُ َُ َُ َ ويصبح، وأصبح، ّ َ ْ َ َ ْ َّ ِ ُ
ًكان زيد قائام، وليس عمرو شاخصا": تقول َ َِ ٌِ َ َ َْ ْ َْ ً ٌ َ  .به ذلك، وما أش"ََ

نظائرها يف :  وأخواهتا، أي"كان" من نواسخ املبتدأ واخلرب القسم األول: وأقول
 .العمل
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ًوهذا القسم يدخل عىل املبتدأ فيزيـل رفعـه األول، وحيـدث لـه رفعـا جديـدا،  ً
 .ويسمى املبتدأ اسمه، ويدخل عىل اخلرب فينصبه، ويسمى خربه

 
"كان َ  اتصاف االسم بـاهلرب يف املـايض، إمـا مـع االنقطـاع،  وهو يفيد"َ

ٌكــان حممــد"نحــو ََ َ ُ M    Ê  : وإمــا مــع االســتمرار، نحــو"َ   É   È   ÇL 
 ].54:الفرقان[

 "َأمسى ُّأمسى اجلو ":  وهو يفيد اتصاف االسم باخلرب يف املساء، نحو"ْ َ َ ْ َ
ًباردا َ َِ". 
 "َأصبح َ َأصبح ": يد اتصاف االسم باخلرب يف الصباح، نحو، وهو يف"ْ َ ْ َ

ًاجلو مكفهرا ِ َ ْ ُ ُّ". 
 "ضحى َأ َ ْ َأضحى":  وهو يفيد اتصاف االسم باخلرب يف الضحى، نحو"َ ْ َ 

ًالطالب نشيطا َ".  
 "َّظل : يف مجيـع النهـار، نحـو وهو يفيـد اتـصاف االسـم بـاخلرب "َ

 ].17الزخرف[
 "َبات فيد اتصاف االسم باخلرب يف وقت البيات وهو الليل،  وهو ي"َ
ٌبات حممد ": نحو ََ َ ُ ًمرسوراَ ُ َ". 
 "َصار  وهو يفيد حتول االسم من حالته إىل احلالة التـي يـدل عليهـا "َ

ًصار الطني إبراقا": اخلرب، نحو ُ َ َ". 
 "َليس ْ ْلـي" : وهو يفيد نفي اخلرب عن االسم يف وقت احلال، نحو"َ س َ

ًحممد فامها َِ ٌ َ َ ُ". 
 "َما زال َ ْما ا" و "َ َّفكنَ َما " و "َ

َفتئ ْما بر" و "َ  ة اخلرب لالسمزم، وهذه األربعة تدل عىل مال"َحًَ
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ًما زال إبراهيم منكرا": حسبام يقتضيه احلال، نحو ْ َُ ُ َ َِ ْ ًما بـرح عـيل صـديقا " و "َ ِ َ َ َ ٌَّ ِ َ
ل ُ ِخم  ."ًصاْ

 "ُال أعذل ": ًلالسم أيضا، نحو وهو يفيد مالزمة اخلرب "ما دام ِ
ًخالدا ما دمت حيا ًَ ُُ ْ َ". 
–– 

−  وهو رفـع االسـم نـصب اخلـرب – ما يعمل هذا العمل – 
 .و فعل واحد، وهو دام املصدرية الظرفية عليه وه"ما"برشط تقدم 

−  أن يتقـدم عايـه نفـي، أو بـرشط  مـا يعمـل هـذا العمـل
َزال": استفهام، أو هني، وهو أربعة أفعال، وهي َأنف ًك" و "َ َ َفتئ" و "ْ ِ َ" 

َبرح"و  َِ". 
−  ما بعمل هذا العمل بغري رشط؛ وهو ثامنية أفعال، وهي 

 .الباقي
–– 

− ًلفعلية ترصفا كامال، بمعنى أنه سـيأيت منـه  ما يترصف يف ا ً
َكان، وأمسى، وأصبح، : املايض واملضارع واألمر، وهو سبعة أفعال، وهي

َوأضحى، وظل، وبات، وصار َ َ َ َّ َ. 
−  ما يترصف ترصفا ناقصا، بمعنى أنـه يـأيت منـه ً املـايض ً

َفتئ  وأنف ًك وبرح و زال: واملضارع ليس غري، وهو أربعة أفعال، وهي ََ َ َِ َ ْ َ ِ َ. 
−  َلـيس"ً ما ال يترصف أصـال، وهـو فعـالن، أحـدمها َ" 

َدام"ًاتفاقا، والثاين   . عىل األصح"َ
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: – تعـاىل –وغري املايض مـن هـذه األفعـال يعمـل عمـل املـايض، نحـو قولـه 
 .)4(]85:فيوس] [118:هود[

 

َّإن، وأن، : وأما إن وأخوهتا فإهنا تنصب االسم، وترفع اخلرب، وهي: قال َّولكن، ََّ َِ َ
َّوكأن ّ َّ وليت، ولعل،ّ َ َّ َ َّ ْ. 

َّذلـك، ومعنـى إن وأن،ًإن زيد قائم، وليت عمـرا شـاخص، ومـا أشـبه : تقول ََّ 
ْالتوكيد، ولكن لإلستدراك، وكأن للتشبيه، ولي َ َ َّ ََّ َ َت للتمني، ولعل للرتجي والتوقعْ َّ َ. 

نظائرهـا يف :  وأخواهتا، أي"َّإن"القسم الثاين من نواسخ املبتدأ واخلرب : وأقول
 – واخلرب؛ فتنصب املبتدأ ويسمى اسمها، وترفع اخلـرب العمل، وهي تدخل عىل املبتدأ

ه األدوات  ويسمى خربها، وهـذ– غري الذي كان قبل دخوهلا ًبمعنى أهنا جتدد له رفعا
 :كلها حروف، وزهي ستة

−  "بكرس اهلمزة"َّإن . 
−  "بفتح اهلمزة"َّأن . 
إن أباك ":  نسبة اخلرب للمبتدأ، نحوومعناه تقوية. يدالن عىل التوكيدومها  −

ٌإن أباك حارضا مسافر": ، ونحو"ٌحارض ً". 
−  "َلكن ِ وهم  بفنـي مـا يتـ ومعناه اإلستدراك، وهو تعقيب الكالم"َ

ٌحممد شجاع لكن صديقة جبان": ِثبوته، أو إثبات ما يتوهم نفيه، نحو َ َ ُ". 
−  "كأن اجلاريـة ":  وهو يدل عىل التشبيه املبتدأ باخلرب، نحو"كأن

 ."بدر
−  "التمني،وهو طلب املستحيل أو ما فيه عـرس، :  ومعناه"ليت

 ."ليت البليد ينجح":  ونحو"ًليت السباب عائدا": نحو
                                                   

 .ال تفتأ، وال تزال: "تفتأ" )4(
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−  "وهو يدل عىل الرتجي أو التوقـع، ومعنـى الرتجـي"لعل  :
ومعنى . "لعل اهللا يرمحني: ، نحوطلب املحبوب، وال يكون إال يف املمكن

 ."لعل العدو قريب منا" :انتظار وقوع األمر املكروه يف ذاته، نحو: التوقع
*     *    * 

 
: املبتدأ واخلرب عىل أهنام مفعوالن هلا، وهيوأما ظننت وأخواهتا فإهنا تنصب : قال

ُظننت،  ْ ّ ُوحـسبت، وخلـت، وزعمـت، ورضـيت، وعلمـت، ووجـدت، وَ ْ ُ ُ ُ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ ْ َ ِْ ِ ُاختـذت، ِْ َ َّ
ُوجعلت ْ َ َ ُ، وسمعت، تقولَ ْ َِ ًظننت زيدا قائام: َ ًَ ْ َ ُ ْ ً، ورأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك)1(ّ ً َ َ. 

ُظننت"  املبتدأ واخلربالقسم الثالث من نواسخ: وأقول ْ ّ نظائرها يف :  وأخواهتا، أي"َ
 ً املبتدأ واخلرب فتنصبها مجيعا،العمل، وهي تدخل عىل
 :ٍمفعول أول، وللخرب مفعول ثان، وهذا القسم عرشة أفعال: ويقال للمبتدأ

−  "ُظننت ْ َ ًظننت حممدا صديقا":  نحو"َ ًِ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ". 
−  "ُحسبت ْ ْ حسب":  نحو"َِ ًت املال نافعاَِ َ َ ُ". 
−  "ُخلت ْ ٌ خلت احلديقة مثمرة" : نحو"ِ َُ َ ْ ِ". 
−  "ُزعمت َْ ُ زعمت ":  نحو"ْ َْ ًبكرا جريئاْ ًَ". 
−  "َرأ ً رأيت إبراهيم مفلحا":  نحو"ُيتَ ُ َُ َ". 
−  "ُعلمت ْ ِ ً علمت الدق مفلحا":  نحو"َ َُ ُْ ِ َ". 

                                                   
املكتبة الثقافية؛ . ؛ وط193دار الكتب العلمية . ؛ ط294احللبي ص . الذي يف جمموع مهامت املتون؛ ط) 1(

 ً.؛ منطلقا)13ص(
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−  "ُوجدت َ ُ وجدت ":  نحو"َ َ ِ الصالح باب اخلريَ ً". 
−  "ُاختذت ْ َ ً اختذت حممدا صديقا":  نحو"َّ ًَ َُ َ َ ُ ْ َ َّ". 
−  "ُجعلت ْ َ ً جعلت الذهب خامتا":  نحو"َ ُ ْ َ َ". 
−  "ُسمعت ْ ِ ً سمعت خليال يقرأ":  نحو"َ ُ ْ ِ َ". 

 :وهذه األفعال العرشة تنقسم إىل أربعة أقسام
− ُظننـت : رب، وهو أربعة أفعال، وهـي يفيد ترجيح وقوع اخل ْ َ َ

َحسبت خلت زع ْ ََ ُ ُْ ِ  .ُتْمِ
−  :ُيفيد اليقني وقوع اخلرب، وهو ثالثـة أفعـال، وهـي رأيـت َ َ 

َعلمت وجد َ َُ ْ  .ُتِ
− ُاختذت جعلت:  يفيد التصيري واالنتقال، وهو فعالن، ومها ُْ َْ َ َ َّ. 
− ُع، وهو فعل واحد، وهو سمعت يفيد النسبة يف السم ْ ِ َ. 

*     *    * 
 

َكان"أدخل . 1 ثم اضبط آخ : ة من اجلمل اآلتية أو إحدى أخواهتا عىل كل مجل"َ
 : بالشكلل كلمةك

ِ     اجلو صحو، احلار ُ ُظ، اهلواءس مستيقُّ ٌ طلق، احلديقة مثمرة، البستاين منتبـه، ُ ُّ ٌ ُ ٌ
ٌالقراءة مفيدة، الصدق نافع، ُ ٌ ٌ الزكاة واجبة، الشمس حارة، الربد قارسُ ُ ٌُ ٌُ. 

 أو إحدى أخواهتا عىل كل مجلة من اجلمل اآلتيـة، ثـم اضـبط "َّإن"أدخل . 2
 :بالشكل آخر كل كلمة
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َ    أيب حارض، كتابك جديد، حمربتك قذرة، قلمـك مكـسور، يـدك نظيفـة، 
  األدب محيد، البطيخ يظهر يف الصيف،رفيق،الكتاب خري 

املاء، مـرص من فواكه الشتاء، القطن سبب ثورة مرص، النيل عذب الربتقال 
 .تربتها صاحلة للزراعة

َظن"أدخل . 3  أو إحدى أخواهتا عىل كل مجلة من اجلمل اآلتية، ثـم اضـبط "َ
 :بالشكل آخر كل كلمة

حممد صديقك، أبوك أحب الناس إليـك، أمـك أرأف النـاس بـك، احلقـل 
، األصدقاء أعوانك عند الشدة،الصمت نارض، البستان مثمر، الصيف قائظ

 .اللسان أشد من عثرة الرجلزين، الثياب البيضاء لبوس الصيف، عثرة 
 ضع يف املكان اخلايل من كل مثال من األمثلة اآلتية كلمة مناسـبة، واضـبطها .4

 :بالشكل
َإن احلارس . أ َّصارت الزكاة . ب                      . . . َّ ِ . . . 
ِأضحت. ج  . . . ُرأيت األصدقاء . د. . .            ُ الشمس ْ
ِإن عثرة اللسان . هـ َ َ َ َّعلمت أن الكتاب .  و   . . .           َّ ُ . . . 
ُحممد صديقك لكن أخاه . ز َ َحسبت أباك . ح. . .    ٌ ُ َ. . . 
ُّظل اجلو . ط  . . . َّكأن احلقل . ي       . . .                    َّ
َأعتقد أن القطن . ل    . . .                 َ عمك ُرأيت. ك َّ ُ . . . 
  .. .أخاك ُسمعت .  ن     . . .               أمسى اهلواء . م
 . . . َال أصحبك ما دمت .  غ . . .          ُما فتئ إبراهيم .   س
َحسن املنطق من دالئل النجاح لكن الصمت .   ف ِ ِ ِ . . . 
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األمثلـة ألدوات الناسخة تناسب املقام يف كل مكان خـال مـن ضع أداة من ا. 5
 :تيةاآل
ٍالكتاب خري سمري. . . . أ ُ ِاجلو ملب بالغيوم. . . .  ب     .           َ ٌ َُّ. 
ً الصدق منجيا. . . .ج ًأخاك صديقا يل. . . . د       .               ُ َ. 
ِأخوك زمييل يف املدرسة. . . . هـ ًاحلارس مستيقظا. . . . و .  ً ُ َ. 
ًاملعلم مرشدا. . . .  ز َاجلنة حتت أقدام أمك. . . .  ح                    .ُ َ َ. 
ٌنت مدرسةِالب. . . . ط َ ِالكتاب سمريي. . . .  ي     .              َ َ ُ ِ. 
ِاألصدقاء عونك يف الشدة. . . .    ك َ ُ. 

ًتية اسام، واضـبطه بالـشكل ضع يف املكان اخلايل من كل مثال من األمثلة اآل. 3
 :الكامل

ُيبيت . ب    .                   ًجبارا. . . َكان . أ ًكئيبا. . .  َ َ. 
َعلمت أن العدل . د.              ًمكفهرا. . . ُرأيت . ج َّ ُ . . . 
ًخبزا. . . َصار . هـ  .ًعارا. . . َليس . و      .              ُ
 .ًنارضة. . . َّإن . ح              .    ًفرحا. . . أمسى . ز
 .ٌمعلم. . . َكأن . ي        . . .                َال له ليت . ط
 .ٌواجبة. . . َّإن . ل.           صديقي. . . َما زال . ك   

كون ثالث مجل يف وصف الكتاب، كل واحدة مشتملة عىل مبتدأ وخرب، ثم . 7
 .ضبط كلامهتا بالشكل وا"َكان"أدخل عىل كل مجلة منها 



 
  

 

 142 

كون ثالث مجل يف وصف املطر، كل واحدة مشتملة، عىل مبتدأ وخـرب، ثـم . 8
 واضبط كلامهتا بالشكل عىل مبتدأ وخرب، ثم "إن"أدخل عىل كل مجلة منها 
 . واضبط كلامهتا بالشكل"ُرأيت"أدخل عىل كل مجلة منها 

 
 :أعرب اجلمل اآلتية

1. M     6   5    8         7L ]1 (]120:النحل(. 
ٌكأن القمر مصباح. 2 َ َ َ َ. 
ًحسبت املال نافعا. 3 َ ُ ْ َِ. 
ُما زال الكتاب رفيقي. 4 ِ َ َ. 

 :اجلواب
َّاسـم أن : حرف توكيد ونصب، ينصب االسم ويرفع اخلـرب، وإبـراهيم: َّإن. 1

فعل ماض ناقص، يرفع االسم : َمنصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، كان
ًينصب اخلرب، واسمه ضمري مسترت فيه جوازا تقديره هو يعود عىل إبراهيم، و
َخرب كان منصوب به، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، واجلملة مـن كـان : ًأمة

 ."َّإن"واسمه وخربه يف حمل رفع خرب 
َّاسـم كـأن : حرف تشبيه ونصب، ينصب االسم  ويرفع اخلرب، والقمر: َّكأن. 2

خرب كأن مرفوع بـه، :   نصبه الفتحة الظاهرة، ومصباحمنصوب به، وعالمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

                                                   
 .ًمؤمنا وحده: ًمعلام للخري، أو: "أمة") 1(
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َحسب. 3 فعل ماض مبني عىل الفتح مقدر عىل آخره منع من ظهوره اشـتغال : َِ
املحل بالسكون العارض لدفع كراهة توايل أربع متحركات فيام هو كالكلمة 

ىل الضم يف حمـل رفـع، الواحدة، والتاء ضمري املتكلم فاعل حسب، مبني ع
مفعول أول حلسب منـصوب بـه، وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة، : واملال
 .مفعول ثان حلسب منصوب به، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: ًونافعا

فعل ماض : حرف نفي مبني عىل السكون ال حمل له من اإلعراب، وزال: ما. 4
مرفـوع بـه، وعالمـة زال  اسم: ناقص يرفع االسم وينصب اخلرب، والكتاب

خرب زال منصوب به، وعالمة نصبه فتحة : رفعه ضمة ظاهرة يف آخره، ورفيق
مقدرة عىل آخره منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة املناسبة لياء املتكلم، 

 .مصاف إليه مبني عىل السكون يف حمل خفض: مضاف، وياء املتكلم: ورفيق
 

 م تنقسم النواسخ؟إىل كم قس. 1
 ما الذي تعمله كان وأخواهتا؟. 2

 من جهة العمل؟ وإل كم قسم تنقسم من "كان"إىل كم قسم تنقسم أخوات . 3
 جهة الترصف؟

  وأخواهتا؟"َّإن"ما الذي تعمله . 4
َما الذي تدل عليه كأن، وليت؟. 5 َّ 
 ما معنى االستدراك؟. 6
 ما معنى الرتجي؟. 7
 ما معنى التوقع؟. 8
ُ ظننت " ما الذي تعمله .9 ْ َ   وأخواهتا؟"َ
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ُظننت"إىل كم قيم تنقسم أخوات . 10 ْ َ  ؟"َ
هات ثالث مجل مكونة من مبتدأ وخرب بحيث تكون األوىل من مبتدأ ظاهر . 11

وخرب مجلة فعلية،  والثانية من مبتدأ ضمري جلامعـة الـذكور وخـرب مفـرد، 
كل واحدة من هذه اجلمل والثالثة مبتدأ ظاهر ومجلة اسمية، ثم أدخل عىل 

َكان" َلعل" و "َ ُزعمت" و "ََ َْ َ". 
M  q          p  :أعرب األمثلة اآلتية. 12   o   nL ]125: النساء [ M   »

     ¾  ½  ¼L ]23: مريم [ M  d   c   bL ]1 (]36: غافر(. 
*     *    * 

 

ِرفعه، و نصبه، و: تابع املنعوت يف: ُ النعت)باب النعت: (قال ِخفضه، وتعريفه، ِ ِ
ِقام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل،  ومررت بزيد العاقل: ِوتنكريه، تقول ٍ ُ ُ ٌَ ًُ َ. 
ُالوصف، ويف اصطالح النحويني هو التابع املشتق، :  هوالنعت يف اللغة: وأقول

 .أو املؤول باملشتق، املوضح ملتبوعه يف املعارف، املخصص له يف النكرات
 .النعت السببي: النعت احلقيقي، والثاين: مني؛ األولوالنعت ينقسم إىل قس
ًما رفع ضمريا مسترتا يعود إىل املنعوت، نحـو: أما النعت احلقيقي فهو َجـاء ": ً َ

ُحممد العاقل هـو، يعـود إىل : نعت ملحمد، وهو رافع لضمري مسترت تقديره:  فالعاقل"ٌ
 .حممد

ًما رفع اسام ظاهرا متصال: وأما النعت السببي فهو ً  بضمري يعـود إىل املنعـوت، ً
ُجاء حممد الفاضل أبوه": نحو ٌ فاعـل للفاضـل، : وأبـوه ، فالفاضـل نعـت ملحمـد،"َ

                                                   
 .األبواب، أو الطرق: "األسباب") 1(
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 اخلمسة، وهو مضاف إىل اهلاء؛ التيس  نيابة عن الضمة؛ ألنه من األسامء)1(مرفوع بالواو
 .ٍهي ضمري عائد عىل حممد

تنكـريه، سـواء أكـان إعرابه، ويف تعريفـه أو : وحكم النعت أنه يتبع منعوته يف
 .ً سببيا)2(ًحقيقا أو

ًهذا أنه إن كان املنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، نحوومعنى  ٌحرض حممد " :ً َ َ َ
ُحرض حممد الفاضل أبوه":  أو"ُالفاضل َُ ٌ ًوإن كان املنعـوت منـصوبا كـان النعـت . "َ

ُرأيت حممدا الفاضل أبوه": ًمنصوبا، نحو ُ ً كـان النعـت وإن كان املنعـوت معرفـة . "ُ
: وإن كان املنعوت نكرة كـان النعـت نكـرة نحـو.  األمثلة السابقةمعرفة، كام يف مجيع

ًرأيت رجال عاقال" ً ُرأيت رجال عاقال أبوه":  أو"ُ ً ً ُ". 
 :تذكريه، أو تأنيثه، ويف: ًثم إذا كان النعت حقيقا زاد عىل ذلك أنه يتبع منعوته يف

 .إفراده، أو  تأنيثه، أو مجعه
ًأنه إن كان املنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، نحو: ك لومعنى ًرأيت حممدا ": ً ُ

ًوإنا كان املنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا نحو. "َالعاقل ًرأيت فاطمة املهذبة": ً َ وإن . "ُ
ِرأيت املحمـدين العـاقلني": ًكان املنعوت مفردا كان النعت مثنى، نحو ِ وإن كـان . "ُ

ًاملنعوت مجعا كان النعت مجعا  ."ٌرأيت الرجال العقالء": ، نحوً
ًأما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائام ولـو كـان منعوتـه أو جمموعـا، تقـول ًً :

َرأيت الولدين العاقل أبومها" ِ ُرأيت األوالد العاقل أبوهم":  وتقول"ُ َ ويتبع النعت . "ُ
َرأيت البنات العاقل ": السببي ما بعده يف التذكري أو التأنيث، تقول ِ :  وتقـول"َّأبوهنُ

ْرأيت األوالد العاقلة أمهم" َ َ ُ". 

                                                   
 . مرفوع وعالمة رفعه الواو:األسلم أن نقول) 1(
 .أم: األصح) 2(
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: فتلخص كم هذا اإليضاح أن النعت احلقيقي يتبع منعوته يف أربعة مـن عـرشة
 .واحد من اإلفراد والتثنية واجلمع، وواحد من التعريف والتنكري

واحـد مـن الرفـع والنـصب : والنعت السببي ينعـت منعوتـه يف اثنـني مـن مخـسة
بعده يف واحد من اثنني،  ريف والتنكري، ويتبع مرفوعه الذيمن التعواخلفض، وواحد 

ًالتذكري والتأنيث، وال يتبع شيئا يف اإلفراد والتثنية واجلمع، ال يكون مفردا دائـام : ومها ً ً
 .وأبدا، واهللا أعلم

*     *    * 
 

َأنا وأنت،: االسم املضمر نحو: ُواملعرفة مخسة أشياء: قال :  واالسم العلم نحـوَ
َزيد، ومكة، واالسم املبهم نحو ُهذا وهذه وهؤالء، واالسم الذي فيه األلف والالم، : ٍ ُ ِ ِ َِ

ٍالرجل والغالم، وما أضيف إىل واحد من هذه األربعة: نحو ِ ِ. 
املعرفة، :  النكرة وستأيت، والثاين:؛ األولنيمس قاعلم أن االسم يقسم اىل: وأقول

 : مخسة عىل معني، وأقسامهاوهي اللفظ الذي يدل
− أنـا، أو :  املضمر أو الضمري، وهو ما دل عىل متكلم، نحـو

َهو، ومن هنا تعلم أن الضمري ثالثـة : َأنت، أو غائب، نحو: خماطب، نحو ُ
 .أنواع
§ ومها ما وضع للداللة عىل التكلم، وهو كلمتان ، :

 .كلم نفسه أو معه غريه للمت"ُنحن" للمتكلم وحده، و "َأنا"
§  ما وضع للداللة عـىل املخاطـب وهـو مخـسة 

 بفتح التاء للمخاطب املـذكر املفـرد، و "َأنت": ألفاظ، وهي
َأنــتام" بكــرس التــاء للمخاطبــة املؤنثــة املفــردة، و "ِأنــت" ُ" 
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ًللمخاطب املثنى مذكرا كان أو مؤنثا، و  ُأنتم"ً  جلمع الذكور "ْ
ُأنتن" املخاطبني، و  . جلمع اإلناث املخاطبات"ْ

§  وضع للداللة عىل الغائب، وهو مخسة ألفاظ 
َهو": ًأيضا، وهي ُ للغائب مطلقا، مـذكرا كـان أو مؤنثـا، و "ُ ً ً

ْهــم" َّهــن"َ جلمــع الــذكور الغــائبني، و "ُ  جلمــع اإلنــاث "ُ
 .الغائبات

 .أ واخلربوتقدم هذا البيان يف بحث الفاعل، ويف بحث املبتد
− بدون احتياج اىل ُالعلم، وهو ما يدل عىل معني: رفةمن املع 

 و "ٌحممـد": مذكر حـو: قرينة تكلم، أو خطاب، أو غريمها، وهو نوعان
ٌجبل" و "ُإبراهيم" َ ُفاطمة":  ومؤنث نحو"َ ُزينب" و "ِ َ  ."ُمكة" و "َ

− ملوصولاإلشارة، واالسم اسم ا:  االسم املبهم، وهو نوعان. 
ما وضع ليدل عن معني بواسطة إشـارة حـسية أو : فهو: أما اسم اإلشارة  

ِهذه" للمذكر املفرد، و "َهذا": معنوية، وله ألفاظ معينة، وهي  للمفرد "ِ
ِهذين" أو "ِهذان"املؤنثة، و   ). 1(ً للجمع مطلقا"ِهؤالء" و "َ

ني بواسطة مجلـة، أو شـبهها، ما يسدل عىل مع: وأما االسم املوصول فهو
تذكر بعده البتة، وتسمى صلة، وتكون مشتملة عىل ضمري يطابق املوصول 

ًويسمى عائدا، وله ألفظا معينة أيضا، وهـي ِالـذي": ً  ملفـرد املـذكر، و "َّ
ِالت" ِاللـذان" للمفردة املؤنثة، و "ي  ٍاللـذين" أو "َّ ْ َ  للمثنـى املـذكر،  و "َّ
ِالتي" ِاللـذين"نثـة، و  للمفـردة املؤ"  َّ ِاللتـان" للمثنـى املـذكر، و"ْ َّ  أو "ْ
ِاللتني" َّ َالـذين" للمثنى املؤنث، و "ْ  أو "َّالالئـي" جلمـع الـذكور، و "َّ
 . جلمع اإلناث"َّالاليت"

                                                   
 .مجع املذكر السامل، أو مجع املؤنث السامل، او مجع التكسري: أي) 1(
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−  فأفادتـه "أل" املحىل باأللف والالم، وهو كل اسم اقرتنت به 
ُالرجل، والكتاب، والغالم": حوالتعريف؛ ن ُ  ."ُ، واجلاريةُ

− دمة فاكتسب قاالسم الذي أضيف اىل واحد من األربعة املت
ِغالم األستاذ" و "َغالمك": التعريف من املضاف إليه، نحو ُ ُ". 
ُالضمري، ثلم العلم، ثم اسـم اإلشـارة، ثـم : وأعرف هذه املعارف بعد لفظ اجلاللة

 .إليها، ثم املضاف ْاالسم املوصول، ثم املحىل بأل
 .واملضاف يف رتبة املضاف إليه، إال املضاف إىل املضري فإنه فر رتبة العلم، واهللا أعلم

*     *    *  
 

كل : كل اسم شائع يف جنسه ال خيتص به واحد دون آخر، وتقريبه: والنكرة: قال
 .الرجل، والفرس: ما صلح دخول األلف والالم عليه، نحو

ًاسم وضع ال ليخص واحدا بعينه من بني أفراد جنسه، هي كل : النكرة: وأقول ُ
 فإن األول "امرأة" و"رجل": بل ليصح إطالقه عىل كل واحد عىل سبيل البدل، نحو

ٍيصح إطالقه عىل كل ذكر بالغ من بني آدم، والثاين يصح إطالقه عىل كل أنثى بالغة من 
 . بني آدم

: ؤثر فيهـا التعريـف، نحـو وت"أل"وعالمة النكرة أن تصلح ألن تدخل عليها 
 "الرجـل":  عليـه، وتـؤثر فيـه التعريـف؛ فنقـول"أل" فإنه يصح دخول "رجل"

ُالغـالم، واجلاريـة، : ُغالم، وجارية، وصـبي، وفتـاة، ومعلـم، فإنـك تقـول: وكذلك
 . ِّوالصبي، والفتاة، واملعلم

*    *    * 
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ًة، بحيث يكون مرفوعا يف ضع كل اسم من األسامء اآلتية يف ثالث مجل مفيد .1

ًواحدة، ومنصوبا يف الثانية، وخمفوضا يف الثالثة، وانعت ذلك االسم يف كـل  ً
 : مجلة بنعت حقيقي مناسب

 . أبوك. املسلمون. زهرة. فتاة. األستاذ. ُالعصفور. حممد. الرجالن
ًضع نعتا مناسبا يف كل مكان من األمكنة اخلالية يف األمثلة اآلتيـة، واضـبط. 2 ُه ً

 : بالشكل
 . تريض والدهيا... الفتاة ) ب(                   .حيبه أستاذه... الطالب) أ(
 ... أن أحب الكتب ) د (         .  خيضب األرض... النيل ) جـ(
 . َّفتصدقت عليه... ًلقيت رجال ) ح(                     .  للتنزه... احلدائق ) ز(
 ... ُما أحسن الغرف ) ي(                      ...   ٍسكنت يف بيت ) ط(
 ... أهديت إىل أخي كتاب ) ل(                      ...   ًعند أخي عصا ) ك(
 .لبوس الصيف... الثياب ) م(

ًضع منعوتا مناسبا يف كل مكان من األماكن اآلتية، واضبطه بالشكل. 3 ً : 
 . املجتهد حيبه أستاذه ) .... أ(
 . ن خيدمون أمتهم العاملو) ... ب(
 . النافعة .... أنا أحب ) ج(
ًاألمني ينجح نجاحا باهرا) ... د( ً . 
 . الشديدة تقتلع األشجار) ... هـ(
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 . نارضة... قطفت ) و( 
 . ًبائسة فتصدقت عليها ... رأيت ) ز(
 . القارس ال حيتمله اجلسم ) ... ح(
 . املجتهدون خدموا الرشيعة اإلسالمية ) .... ط(
 . املتقدمني ...  أفدت من آثار )ي(
 . العزيزة وطني ) ... ك(

ًأوجد منعوتا مناسبا لكل من النعوت اآلتية، ثم استعمل النعـت واملنعـوت . 4 ً
 . ًمجيعا يف مجلة مفيدة، واضبط آخرمها بالشكل

ُالضخم، املؤدبات، الشاهقة، العذبة، النارضة، العقالء، البعيدة، الكريم، األمني،  ُ
 . ت، املهذبني، شاسع، واسعةالعاقال
 

 
 : أعرب اجلمل اآلتية

 . الكتاب جليس ممتع .1
 .الطالب املجتهد حيبه أستاذه .2
 . الفتيات املهذبات خيدمن بالدهن .3
 . رشبت من املاء العذب .4
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 : اجلواب
مبتدأ مرفوع باالبتداء، وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة يف آخـره، : الكتاب. 1

 املبتدأ، مرفوع باملبتدأ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، خرب: جليس
نعت جلليس، ونعت املرفوع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف : ممتع
 . آخره

مبتدأ مرفوع باالبتداء، وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة يف آخـره، : الطالب. 2
 الـضمة نعت للطالـب، ونعـت املرفـوع مرفـوع، وعالمـة رفعـه: املجتهد

فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، : الظاهرة يف آخره، حيب
وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، واهلاء ضمري الغائب مفعول به، مبني 

فاعل حيب مرفوع، وعالمة رفعه الضمة : عىل الضم يف حمل نصب، وأستاذ
اف إليه، مبني ضمري الغائب مض: مضاف، واهلاء: الظاهرة يف آخره، وأستاذ

عىل الضم يف حمل خفض، واجلملة من الفعل وفاعله يف حمل رفع خرب املبتدأ 
 . "حيبه"الذي هو الطالب، والرابط هو الضمري املنصوب يف 

: مبتدأ مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، واملهـذبات: الفتيات. 3
: ضمة الظاهرة، خيدمنعت للفتيات، ونعت املرفوع مرفوع، وعالمة رفعه ال

فاعل، : فعل مضارع مبني عىل السكون التصاله بنون النسوة، ونون النسوة
 مبني عىل الفتح يف حمل رفع،

ضمري مجاعة اإلناث الغائبات مضاف إليه، مبني عىل : مضاف، وهن: وبالد
الفتح يف حمل خفض، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خـرب املبتـدأ 

 . "خيدمن"ات، والرابط هو نون النسوة يف الذي هو الفتي
فعل ماض، والتاء ضمري املتكلم فاعل، مبني عىل الضم يف حمل رفع، : رشب. 4

جمرور : حرف جر، مبني عىل السكون ال حمل له من اإلعراب، واملاء: ومن
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بمن، وعالمة جره الكـرسة الظـاهرة، واجلـار واملجـرور متعلـق بـرشب، 
 املجرور جمرور، وعالمة جره الكرسة الظاهرة نعت للامء، ونعت: والعذب
 . يف آخره

 
*    *    * 

 
 ما النعت؟  .1
 إىل كم قسم ينقسم النعت؟ .2
 ما النعت احلقيقي؟ .3
 ما النعت السبي؟ .4
 ما األشياء التي يتبع فيها النعت احلقيقي منعوتة؟ .5
 ما األشياء التي يتبع فيها النعت السبي منعوتة؟ .6
 تبعه النعت السبي يف التذكري والتأنيث؟ما الذي ي .7
 ما املعرفة؟ .8
 ما الضمري؟ .9

 ما العلم؟ .10
 ما اسم اإلشارة؟ .11
ما االسم املوصول؟ مثل لكل مـن الـضمري، والعلـم، واسـم اإلشـارة،  .12

 . واالسم املوصول، بثالثة أمثلة يف مجلة مفيدة
*    *    * 
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لواو، والفاء، وثـم، وأو، ا: ، وحروف العطف عرشة، وهي)باب العطف: (قال
 . وأم، وإما، وبل، وال، ولكن، وحتى يف بعض املواضع

 . أحدمها لغوي، واآلخر اصطالحي: للعطف معنيان: وأقول
 . عطف فالن عىل فالن، تريد أنه مال إليه وأشفق عليه: أما معناه لغة فهو امليل، تقول

 .عطف النسق: ، والثاينعطف البيان: األول: وأما العطف يف االصطالح فهو قسامن
التابع اجلامد املوضح ملتبوعه يف املعارف املخصص له يف "فأما عطف البيان فهو 

عطف بيان عىل :  فأبوك"جاءين حممد أبوك" فمثال عطف البيان يف املعارف "النكرات
 تعاىل –حممد، وكالمها معرفة، والثاين يف املثال موضح لألول، ومثاله يف النكرات قوله 

– M  ¡   �   ~   }L )1(] ماء، وكالمهـا عطف بيان عىل: ، فصديد]16:إبراهيم 
 . نكرة، والثاين يف املثال خمصص لألول

التابع الذي يتوسط بينه وبني متبوعـه أحـد احلـروف ": وأما عطف النسق فهو
 : ؛ وهذه احلروف هي"العرشة

جـاء حممـد ": الواو، وهي ملطلق اجلمع؛ فيعطـف هبـا املتقارنـان، نحـو .1
جاء ": ً إذا كان جميئهام معا، ويعطف هبا السابق عىل املتأخر، نحو"وعيل

ً إذا كان جميء عيل سابقا عىل جمـيء حممـود، ويعطـف هبـا "عيل وحممود

                                                   
 .ما يسيل من أجساد أهل النار: صديد) 1(
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ً إذا كان جميء حممد متأخرا "جاء عيل وحممد": املتأخر عىل السابق، نحو
 . عن جميء عيل

ن الثـاين بعـد األول، أ: الفاء، وهي للرتتيب والتعقيب، ومعنى الرتتيـب .2
 إذا "قدم الفرسـان فاملـشاة": أنه عقيبه بال مهلة، نحو: ومعنى التعقيب

 . ًكان جميء الفرسان سابقا، ومل يكن بني قدوم الفريقني مهلة
ثم، وهي للرتتيـب مـع الرتاخـي، ومعنـى الرتتيـب قـد سـبق، ومعنـى  .3

، ثم عيسى، أرسل اهللا موسى": أن بني األول والثاين مهلة، نحو: الرتاخي
 ."ًثم حممدا عليهم الصالة والسالم

أو، وهو للتخيري أو اإلباحة، والفرق بينهام أن التخيري ال جيوز معه اجلمع،  .4
 "ًتـزوج هنـدا أو أختهـا": واإلباحة جيوز معها اجلمع؛ فمثـال التخيـري

  فإن لديك من "ادرس الفقه أو النحو": ومثال اإلباحة
ز اجلمع بني هند وأختها بالزواج، وال تشك يف ًالرشع دليال عىل أنه ال جيو

 . أنه جيوز اجلمع بني الفقه والنحو بالدراسة
أدرست الفقـه أم ": أم، وهي لطلب التعيني بعد مهزة االستفهام، ونحو .5

 . "النحو؟
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 – يف املعنيـني، نحـو قولـه "أو"ُإما، برشط أن تسبق بمثلها، وهي مثل  .6
\  [  ^  _  `  M   a :-تعاىل   [L ]تزوج ":  ونحو)1(]4:حممد

 . "ًإما هندا وإما أختها
جعل ما قبلهـا يف حكـم املـسكوت عنـه، : بل، وهي لإلرضاب، ومعناه .7

أن : األول: ، ويشرتط للعطف هبا رشطان"ما جاء حممد بل بكر": نحو
 . أال يسبقها استفهام: ًيكون املعطوف هبا مفردا ال مجلة، والثاين

جـاء ": فس احلكم الذي ثبت ملا قبلها، نحـوَّال، وهي تنفي عام بعدها ن .8
 . "بكر ال خالد

: لكن، وهي تدل عىل تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده ملـا بعـدها، نحـو .9
ُ، ويشرتط أن يسبقها نفي أو هني، وأن "ُال أحب الكساىل لكن املجتهدين"

َّيكون املعطوف هبا مفردا، وأال تسبقها الواو ً . 
هو الداللة عـىل انقـضاء احلكـم :  والتدريجحتى، وهي للتدريج والغاية، .10

ًشيئا فشيئا، نحو  . "يموت الناس حتى األنبياء": ً

                                                   

َفشدوا الوثاق") 1( باملال، : "فداء". بإطالق األرسى بغري عوض: "منا". ِفأحكموا قيد األسارى منهم: "ُّ
 . منيأو بأسارى املسل
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ُجاء أصحابنا ":  ابتدائية غري عاطفة، إذا كان ما بعدها مجلة، نحو"حتى"وتأيت 
M    C        B :- تعاىل –َّ وتأيت جارة نحو قوله "حتى خالد حارض   A   @  ?  >L 

 . "وحتى يف بعض املواضع":  املؤلفوهلذا قال] 5:القدر[
 

ٍعىل مرفوع رفعت، أو عىل منصوب نصبت، أو عىل خمفوض  )1(فإن عطفت: قال َ
ًقـام زيـد وعمـرو، ورأيـت زيـدا وعمـرا، ": خفضت، أو عىل جمزوم جزمت، تقـول ً

 . "ومررت بزيد وعمرو، وزيد مل يقم ومل يقعد
ً بعدها تابعا ملا قبلها يف حكمه اإلعرايب، فإن هذه األحرف العرشة جتعل ما: وأقول

ًكان املتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا، نحو معطوف :  فخالد"قابلني حممد وخالد": ً
عىل حممد، واملعطوف عىل املرفوع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وإن كان املتبوع 

ًمنصوبا كان التابع منصوبا، نحو  معطوف عىل حممد، : ً فخالدا"ًاًقابلت حممدا وخالد"ً
واملعطوف عىل املنصوب منصوب، وعالمة نصبه الفتحـة الظـاهرة، وإن كـان املتبـوع 

ًخمفوضا كان التابع خمفوضا مثله، نحو معطوف عىل :  فخالد"مررت بمحمد وخالد": ً
حممد، واملعطوف عىل املخفوض خمفوض، وعالمة خفضه الكرسة الظاهرة، وإن كـان 

ًوما كان التابع جمزوما أيـضا، نحـوجمز املتبوع ً  ً"مل حيـرض خالـد أو يرسـل رسـوال": ً
 . معطوف عىل حيرض، واملعطوف عىل املجزوم جمزوم، وعالمة جزمه السكون: فريسل

                                                   
 .  هبا: زيادة : 15يف ط املكتبة الثقافية ص) 1(
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ُومن هذه األمثلة تعرف أن االسم يعطف عىل االسم، وأن الفعـل يعطـف عـىل  ُ
 . الفعل

*    *    * 
 

ًضع معطوفا مناسبا. 1  : بعد حروف العطف املذكورة يف األمثلة اآلتيةً
 ...سافرت يوم اخلميس و . هـ  ... ًما اشرتيت كتابا بل . أ

 ... خرج من باملعهد حتى . و  ... ًما أكلت تفاحا لكن . ب
 ... صاحب األخيار ال . ز    ... ًبنى أخي بيتا و . ج
 ... ما زرت أخي لكن . ح  ... حرض الطالب فـ . د

ًوفا مناسبا يف األماكن اخلالية من األمثلة اآلتيةضع معط. 2 ً : 
 . ال الفج... كل من الفاكهة . أ

 . أو بعض يوم... بقي عندنا أبوك . ب
 . بل بعضه... ما قرأت الكتاب . ج
 . بل وكيله... ما رأيت . د
 . وأداواتك... نظم . هـ
 . فاإلسكندرية... رحلت إىل . و
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 . ال قوله... يعجبني . ز
 . أم الشتاء ... أهيام تفضل . ح

اجعل كل كلمة من الكلامت اآلتيـة يف مجلتـني، بحيـث تكـون يف إحـدامها . 3
ًمعطوفا، ويف الثانية معطوفا عليه ً : 

العلامء، العنب، القرص، القاهرة، يسافر، يأكل، املجتهدون، األتقياء، أمحد، عمر، 
 . أبو بكر، اقرأ، كتب

*    *    * 
 
 : أعرب اجلمل اآلتية

 . ًما رأيت حممدا لكن وكيله .1
 . زارنا أخوك وصديقه .2
 . ًأخي يأكل ويرشب كثريا .3

 : اجلواب
1 .حرف نفي، مبني عىل السكون ال حمل له من اإلعراب، رأى من رأيـت  :

ظهوره اشـتغال املحـل  ّفعل ماض مبني عىل فتح مقدر عىل آخره منع من
: ًتكلم فاعل، مبني عىل الضم يف حمل رفع، حممدابالسكون، والتاء ضمري امل

حـرف عطـف، : مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، لكن
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معطوف عىل حممد، واملعطوف عىل املنصوب منـصوب، وعالمـة : وكيل
نصبه الفتحة الظاهرة، ووكيل مضاف، واهلاء ضمري الغائب مضاف إليه، 

 . مبني عىل الضم يف حمل جر
2 .مفعول به مبني :  فعل ماض مبني عىل الفتح ال حمل له من اإلعراب، ونا

فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو نيابـة : عىل السكون يف حل نصب، أخو
عن الضمة ألنه مـن األسـامء اخلمـسة، وأخـو مـضاف والكـاف ضـمري 
املخاطب مضاف إليه، مبني عـىل الفـتح يف حمـل خفـض، والـواو حـرف 

ف عىل أخو، واملعطوف عىل املرفوع مرفوع وعالمة معطو: عطف، صديق
رفعه الضمة الظاهرة، وصديق مضاف واهلاء ضمري الغائب مضاف إليـه، 

 . مبني عىل الضم يف حمل خفض
3 . مبتدأ، مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه ضمة مقدرة عىل آخره منـع ّ

ياء املتكلم مـضاف من ظهورها اشتغال املحل بحركة املناسبة، وأخ مضاف و
فعل مـضارع مرفـوع لتجـرده : إليه، مبني عىل السكون يف حمل خفض، يأكل

رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمري مسترت  من الناصب واجلازم، وعالمة
هو، يعود عىل أخي، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل : ًفيه جوازا تقديره

ملبتـدأ هـو الـضمري املـسترت يف رفع خرب املبتدأ، والرابط بني مجلة اخلـرب وا
فعل مضارع معطوف عىل يأكل، : حرف عطف، يرشب:  والواو"يأكل"
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: ًواملعطوف عىل املرفوع مرفوع، وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة، كثـريا
 . مفعول به ليأكل، منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

*    *    * 
 

 ما العطف؟ .1
 إىل كم قسم ينقسم العطف؟ .2
 طف البيان؟ما ع .3
 . ِّمثل لعطف البيان بمثالني .4
 ما عطف النسق؟ .5
 ما معنى الواو؟ .6
 ؟"أم"ما معنى  .7
 ؟"إما"ما معنى  .8
 ما الذي يشرتط للعطف ببل؟ .9

 ما الذي يشرتط للعطف بلكن؟ .10
 فيم يشرتك املعطوف واملعطوف عليه؟ .11
 : أعرب األمثلة اآلتية، وبني املعطوف واملعطوف عليه، وأداة العطف .12
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*    *    * 

                                                   

 . حلقهم: ْأتبعهم. قطعناه هبم: جاوزنا) 1(
 . نزه اهللا وجمده ودل عليه: َّسبح هللا) 2(

 . القادر الغالب عىل كل يشء: العزيز
 . احلاكم: احلكيم

فضمك إىل من : فآوى. نيطفال مات أبوك وأنت جن: ًيتيام. َّ قد علمك–أمل يعلمك ربك : أمل جيدك) 3(
: ًعائال. فهداك إىل مناهجها بام أوحى إليك: فهدى. ًغافال عن أحكام الرشائع: ًضاال. يكفلك ويرعاك

ًفقريا عديام  . فرضاك بام أعطاك ومنحك: فأغنى. ً

 . يهافأدخلوه ف: فاسلكوه. أو أحرقوه فيها. أدخلوه: اجلحيم صلوه. اجعلوا الغل يف يديه وعنقه: ُّفغلوه) 4(
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 .تابع للمؤكد يف رفعه، ونصبه، وخفضه، وتعريفه: التوكيد) باب التوكيد: (قال
أكـدت ": ويـة، تقـولالتق:  معنـاه يف اللغـة-التوكيـد:  ويقال–التأكيد : أقول

 . ًيضا؛ إذا قويته أ"وكدته":  وتقول"اليشء
التوكيـد : األول، التوكيد اللفظـي، والثـاين: وهو يف اصطالح النحويني نوعان

 . املعنوي
أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه، أو بمرادفه، سواء أكان 

: ً أم كان حرفا نحو"جاء جاء حممد": ً أم كان فعال نحو"جاء حممد حممد": ًاسام نحو
 . )1("جاء حرض أبو بكر":  ونحو"نعم نعم جاء حممد"

التابع الـذي يرفـع احـتامل الـسهو، أو التجـوز يف ": وأما التوكيد املعنوي فهو
 احتمل أنك سهوت أو توسعت يف الكالم، وأن "جاء األمري":  فإنك لو قلت"املتبوع

جـاء األمـري ":  أو قلـت"جاء األمري نفسه":قلتغرضك جميء رسول األمري، فإذا 
 . ُ ارتفع االحتامل، وتقرر عند السامع أنك مل ترد إال جميء األمري نفسه"عينه

وحكم هذا التابع أنه يوافق متبوعه يف إعرابـه، عـىل معنـى أنـه إن كـان املتبـوع 
ًمرفوعا كان التابع مرفوعا أيضا، نحو ً ًبوع منصوبا وإن كان املت. "حرض خالد نفسه": ً

ًوإن كان املتبوع خمفوضا كـان . "حفظت القرآن كله": ًكان التابع منصوبا مثله، نحو

                                                   
 .  جاء حممد جاء حممد: أم كان مجلة؛ نحو) 1(
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ً ويتبعه أيضا يف تعريفه، كام ترى "تدبرت يف الكتاب كله": ًالتابع خمفوضا كذلك، نحو
 . يف هذه األمثلة كلها

*    *    * 
 

النفس، والعني، وكل، وأمجع، وتوابع أمجع، : ويكون بألفاظ معلومة، وهي: قال
قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم : أكتع، وأبتع، وأبصع، تقول: وهي
 . أمجعني

للتوكيد املعنوي ألفاظ معينة عرفها النحاة من تتبع كالم العرب، ومـن : ُوأقول
إىل ضـمري عائـد ُالنفس، والعني، وجيب أن يضاف كل واحد من هذين : هذه األلفاظ
ً فإن كان املؤكد مفردا كان الضمري مفردا، ولفظ التوكيـد –ف  بفتح الكا–عىل املؤكد  ً

ًمفردا أيضا، تقول   كانًوإن كان املؤكد مجعا. "حرض بكر عينه"، و"جاء عيل نفسه": ً
ًالضمري ضمري اجلمع ولفظ التوكيد جمموعا أيضا، تقول : ، و"جاء الرجال أنفسهم": ً

، وإن كان املؤكد مثنى؛ فاألفصح أن يكون الـضمري مثنـى، "تاب أعينهمحرض الك"
 . "جاء الكاتبان أعينهام" و"حرض الرجالن أنفسهام": ًولفظ التوكيد جمموعا، تقول
 ويشرتط فيهام إضافة كل مـنهام إىل "مجيع" ومثله "كل": ومن ألفاظ التوكيد
 . "رجال مجيعهمحرض ال" و"جاء اجليش كله": ضمري مطابق للمؤكد، نحو

، ومن الغالب "كل"ً وال يؤكد هبذا اللفظ غالبا إال بعد "أمجع"ومن األلفاظ 
َفسجد املآلئكة كلهم أمجعون( : -تعاىل–قوله  ُ َ َْ َ ْ َُ ُّ ُ َُ ََ ِ َْ(

 :ومن غري الغالب قول الراجز] 30:احلجر[ 
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 )1(إذا ظللت الدهر أبكي أمجعا
:  بألفـاظ أخـرى، وهـي"أمجـع"وربام احتيج إىل زيادة التقويـة؛ فجـيء بعـد 

جاء القوم ": ً، وهذه األلفاظ ال يؤكد هبا استقالال، نحو"أبصع" و "أبتع" و"أكتع"
 .  واهللا أعلم"أمجعون، أكتعون، أبتعون، أبصعون

 تدريب عىل اإلعراب 
 )2(: أعرب اجلمل اآلتية* 
َّقرأت الكتاب كله .1 ُ . 
 .زارنا الوزير نفسه .2
 .ّسلمت عىل أخيك عينه .3
 . جال اجليش كلهم أمجعونجاء ر .4

                                                   
 ًحتملنـي الدلفاء حـوال أكتعـا  ُياليتني كنت صبيــا مرضعا : وقبله) 1(

 َّإذا ظللـت الدهر أبكي أمجعـا  إذا بكيت قبلتنـي  أربعــا: ومتامه
َامرأة دلفاء، ويف أنفها دلف، وهو قرصه وصغر األرن: يقال: الذلفاء: املفردات َ ْبة، وهو مستملح، وجيوز َ ُ

 . التام: احلول األكتع. ة بذاهتاأن يكون عىل امرأ
ًيتمنى الشاعر أن يكون صغريا يرضع، وحتمله هذه املرأة احلسناء عاما كامال، فإذا بكى قبلته : املعنى ً ً ّ

ًكثريا، ولذلك سيبقى الدهر كله باكيا ً . 
 وأضواء عىل رشح ابن عقيل أللفية ابن ،)1036رقم (، ومغني اللبيب؛ )5/168(خزانة األدب؛ 

 ).  29-3/28(مالك 
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 : اجلواب
1.  فعل ماض، مبني عىل فتح مقدر عىل آخره منـع مـن ظهـوره اشـتغال ّ

املحل بالسكون العـارض لـدفع كراهـة تـوايل أربـع متحركـات فـيام هـو 
ُّضمري املتكلم فاعل، مبني عىل: كالكلمة الواحدة، والتاء الضم يف حمل رفع،  ّ

توكيد : مة نصبه الفتحة الظاهرة، وكلمفعول به منصوب، وعال: والكتاب
للكتاب، وتوكيد املنصوب منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وكـل 

 . ضمري الغائب مضاف إليه، مبني عىل الضم يف حمل خفض: مضاف، واهلاء
2. مفعول به مبني :  فعل ماض، مبني عىل الفتح ال حمل له من اإلعراب، نا

فاعل زار مرفوع، وعالمة رفعه الضمة : زيرعىل السكون يف حمل نصب، الو
توكيد للوزير، وتوكيد املرفوع مرفوع، وعالمـة : الظاهرة يف آخره، ونفس

ضمري الغائب مـضاف إليـه، : رفعه الضمة الظاهرة، ونفس مضاف، واهلاء
 . مبني عىل الضم يف حمل خفض

3. حرف خفض مبني عىل السكون ال حمل له من :  فعل وفاعل، عىل
خمفوض بعىل، وعالمة خفضه الياء نيابة عن الكرسة ألنـه : عراب، أخياإل

ضمري املخاطب مضاف إليه، : من األسامء اخلمسة، وأخي مضاف، والكاف
توكيـد ألخـي، وتوكيـد املخفـوض : مبني عىل الفتح يف حمل خفض، عني

ضـمري : خمفوض، وعالمة خفضه الكرسة الظاهرة، وعني مـضاف، واهلـاء
 . يه، مبني عىل الكرس يف حمل خفضالغائب مضاف إل
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4. فاعـل :  فعل ماض مبني عىل الفتح ال حمل لـه مـن اإلعـراب، رجـال
: مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، ورجال مضاف، واجلـيش

توكيـد : مضاف إليه خمفـوض، وعالمـة خفـضه الكـرسة الظـاهرة، وكـل
ة الظـاهرة، وكـل لرجال، وتوكيد املرفـوع مرفـوع، وعالمـة رفعـه الـضم

ضمري مجاعة الغائبني مضاف إليه، مبني عىل السكون يف حمل : مضاف، وهم
توكيد ثان مرفوع، وعالمة رفعه الواو نيابة عـن الـضمة؛ : خفض، أمجعون

 .ألنه مجع مذكر سامل
 

 ما التوكيد؟  .1
 إىل كم قسم ينقسم التوكيد؟ .2
 ِّمثل بثالثة أمثلة خمتلفة للتوكيد اللفظي؟  .3
  األلفاظ التي تستعمل يف التوكيد املعنوي؟ ما .4
 ما الذي يشرتط للتوكيد بالنفس والعني؟  .5
 ما الذي يشرتط للتوكيد بكل ومجيع؟  .6
  يف التوكيد غري مسبوق بكل؟"أمجعون"هل يستعمل  .7

 
 ُأي إنسان ترىض سجاياه كلها؟ .1
 . الطالب مجيعهم فائزون .2
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 .ًرأيت عليا نفسه .3
 . يخني أنفسهامزرت الش .4

*    *    * 
 

 إذا أبدل اسم من اسم، أو فعل مـن فعـل، تبعـه يف مجيـع )1( ]البدل: باب: [قال
 . إعرابه

استبدلت كذا بكذا، وأبدلت كذا : العوض، تقول: البدل معناه يف اللغة: وأقول
 . استعضته منه: من كذا؛ أي

 . " باحلكم بال واسطةالتابع املقصود": وهو يف اصطالح النحويني
ًإن كان املبدل منه مرفوعـا : أنه يتبع املبدل منه يف إعرابه، عىل معنى أنه: وحكمه

ً وإن كان املبـدل منـه منـصوبا كـان "حرض إبراهيم أبوك": ًكان البدل مرفوعا، نحو
ً وإن كان املبدل منه خمفوضا كان البـدل "قابلت إبراهيم أخاك": ًالبدل منصوبا، نحو

ً وإن كان املبدل منه جمزوما كان البدل "أعجبتني أخالق حممد خالك": ًا، نحوخمفوض
 . "من يشكر ربه يسجد له يفز": ًجمزوما، نحو

*    *    * 
                                                   

، ط دار الكتب العلمية )296ص(ّط احللبي، . جمموع مهامت املتون: ما بني حارصتني مستدرك من) 1(
 ).   194ص(
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بدل اليشء من اليشء، وبدل الـبعض مـن الكـل، : أربعة أقسام )1(وهو عىل: قال
، وأكلـت الرغيـف ثلثـه، قـام زيـد أخـوك: وبدل االشتامل، وبدل الغلط، نحو قولك

ًونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت، فأبدلت زيدا  ً
 . منه

 : البدل عىل أربعة أنواع: وأقول
- أن : البدل املطـابق، وضـابطه:  بدل الكل من الكل، ويسمى

 . "زارين حممد عمك": يكون البدل عني املبدل منه، نحو
- ًأن يكون البدل جزءا مـن :  بدل البعض من الكل، وضابطه

: ًاملبدل منه، سواء أكان أقل مـن البـاقي أم مـساويا لـه أم أكثـر منـه، نحـو
 وجيـب يف هـذا النـوع أن "ثلثيه" أو "نصفه" أو "حفظت القرآن ثلثه"

 . يضاف إىل ضمري عائد إىل املبدل منه، كام رأيت
- أن يكون بني البدل واملبدل منه ارتباط : ل، وضابطه بدل االشتام

 ٍبغري الكلية واجلزئية، وجيب فيه إضافة البدل إىل ضمري عائد 

                                                   
، )196ص(، ط دار الكتب العلمية )296ص(جمموع مهامت املتون، ط احللبي : هذه اللفظة ليست يف) 1(

 ).  16ص(ثقافية وط املكتبة ال
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نفعني األستاذ ": ، و"أعجبتني اجلارية حديثها": ًإىل املبدل منه أيضا، نحو -
ُحسن أخالقه ُ" . 

- بدل الغلط، وهذا النوع عىل ثالثة أرضب  : 
ًأن تقصد شيئا فتقوله، ثم يظهر لك أن غريه أفـضل : ء، وضابطهبدل البدا .1

، ثم قلت بعد ذلك "هذه اجلارية بدر": منه فتعدل إليه، وذلك كام لو قلت
 . "شمس"

ّأن تبني كالمك يف األول عىل ظن، ثم تعلم خطأه : بدل النسيان، وضابطه .2
ًفتعدل عنه، كام لو رأيت شبحا من بعيـد فظننتـه إنـسانا فقلـت رأيـت ": ً

 . "ًفرسا":  فقلت"ًفرسا" ثم قرب منك فوجدته "ًإنسانا
ًأن تريد كالما فيسبق لسانك إىل غريه وبعد النطـق : بدل الغلط، وضابطه .3

 . "ًرأيت حممدا الفرس": نحو: ًتعدل إىل ما أردت أوال
*    *    * 

 
 : ميز أنواع البدل الواردة يف اجلمل اآلتية. 1

 . الك حممدَّرستني أخالق خ )1
 . رأيت السفينة رشاعها )2
 . برشتني أختي فاطمة بمجيء أيب )3
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 . ُأعجبتني احلديقة أزهارها )4
 . هالني األسد زئريه )5
 . ًرشبت ماء عسال )6
 .ذهبت إىل البيت املسجد )7
 .َركبت القطار الفرس )8

ًضع يف كال مكان من األمكنة اخلالية بدال مناسبا، واضبطه بالشكل. 2 ً . 
 . وكبريهم. ..أكرمت إخوتك ) أ(
 . ومشاهتم... ُجاء احلجاج ) ب(
 . ونساءهم... احرتم مجيع أهلك ) ج(
 . ِوشيبها... اجتمعت كلمة األمة ) د(

ًضع يف كل مكان من األمكنة اخلالية بدال مطابقا مناسبا، واضبطه بالشكل. 3 ً ً : 
 . ًمثاال للعدل... كان أمري املؤمنني ) أ(
 . قة القلببر... اشتهر خليفة النبي ) ب(
 . أن ترقى أمته... يرس احلاكم ) ج(
 . إىل اإلسكندرية... سافر أخي ) د(

 : ًضع يف كل مكان من األمكنة اخلالية بدل اشتامل مناسبا، واضبطه بالشكل. 4
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ِفرحت هبذا الطالب ) د(    ...راقتني حديقة دارك ) أ( ُ ِ... 
 ... ًأحببت حممدا ) هـ(    ... أعجبني األستاذ ) ب(

ِوثقت بصديقك ) ج(  ... ًرضيت خالدا ) و(    ... ِ
ًضع يف كل مكان من األمكنة اخلالية مبدال منه مناسبا، واضبطه بالشكل، ثم . 5 ً

 : بني نوع البدل
ُعلمه... َنفعني ) أ( ْ ِ . 
َنصفها... ُاشرتيت ) ب( ِ . 
 . حممد... زارين ) ج(
ِأباك تكرمه تفلح... إن ) د( ُ ُْ . 
 . ُهارهاأز... شاقتني ) هـ(
ُرحلت رحلة طويلة ركبت فيها) و( ِ ً ً ْ  . ًسيارة ... َ

*    *    * 
 

 ما البدل؟  .1
 َفيم يتبع البدل املبدل منه؟  .2
 إىل كم قسم ينقسم البدل؟ .3
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 ما الذي يشرتط يف بدل البعض وبدل االشتامل؟ .4
 ما ضابط بدل الكل؟ .5
 ما ضابط بدل البعض؟ .6
 ما ضابط بدل االشتامل؟ .7
 : اآلتيةأعرب األمثلة  .8

 . رسول اهللا حممد خاتم النبيني )1
ٍعجز العرب عن اإلتيان بالقرآن عرش آيات منه )2 ِ. 
 . ُأعجبتني السامء نجومها )3

*    *    * 
 

املفعـول بـه، : املنصوبات مخسة عرش، وهـي)  منصوبات األسامء)1( :باب: (قال
 والتمييـز، واملـستثنى، واسـم ال، واملصدر، وظرف الزمان، وظرف املكـان، واحلـال،

واملنادى، واملفعول من أجله، واملفعول معه، وخرب كان وأخواهتا، واسم إن وأخواهتا، 
 . النعت، والعطف، والتوكيد، والبدل: والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء

                                                   

؛ ط دار الكتب العلمية )296ص(ط احللبي . جمموع مهامت املتون: هذه اللفظة مستدركة من) 1(
 ).  16ص(، وط املكتبة الثقافية )194ص(
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ًينصب االسم إذا وقع يف موقع من مخسة عرش موقعا، وسنتكلم عىل كـل : أقول ُ
ذه املواقع يف باب خيصه، عىل النحو الذي سـلكناه يف أبـواب املرفوعـات، واحد من ه

 : ِونرضب هلا هاهنا األمثلة بقصد البيان واإليضاح
M     Q :- تعـاىل – مـن قولـه "ًنوحـا"ًأن يقع مفعوال بـه، نحـو  .1    PL 

 ] . 1:نوح[
 ."جذل حممد جذال":  من قولكً"جذال"ًأن يقع مصدرا، نحو  .2
 مـن "أمـام األسـتاذ": ن أو ظرف زمان؛ فاألول نحوأن يكون ظرف مكا .3

:  من قولك"يوم اخلميس":  والثاين نحو"ُجلست أمام األستاذ": قولك
 . "حرض أيب يوم اخلميس"

M   s :-تعـاىل– مـن قولـه "ضـاحكا"ًأن يقع حاال، نحو  .4   rL 
 ] .19:النمل[

 . "ًتصبب زيد عرقا":  من قولك"ًعرقا"ًأن يقع متييزا، نحو  .5
 . "ًحرض القوم إال حممدا":  من قولك"ًحممدا": قع مستثنى، نحوأن ي .6
ال طالـب علـم ":  من قولـك"طالب علم": ًأن يقع اسام لال النافية، نحو .7

 . "مذموم
 . "يا رسول اهللا":  من قولك"رسول اهللا": ًأن يقع منادى، نحو .8
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ِأن يقع مفعوال ألجله، نحو .9 ذ عنف األستاذ التلميـ":  من قولك"ًتأديبا": ً
 . "ًتأديبا

 . "ُذاكرت واملصباح":  من قولك"املصباح"ً أن يقع مفعوال معه، نحو  .10
ًأن يقع خربا لكان، أو إحدى أخواهتا، أو اسـام إلن، أو إحـدى أخواهتـا؛  .11 ً

، والثاين "ًكان إبراهيم صديقا لعيل":  من قولك"ًصديقا": فاألول نحو
 . "ًليت حممدا يزورنا":  من قولك"ًحممدا": نحو

ًصـاحبت حممـدا ":  مـن قولـك"الفاضل": ً يقع نعتا ملنصوب، نحوأن .12
 . "الفاضل

رضب خالـد ":  من قولـك"ًبكرا": ًأن يقع معطوفا عىل منصوب، نحو .13
ًعمرا وبكرا ً" . 

 . "حفظت القرآن كله":  من قولك"كله": ًأن يقع توكيدا ملنصوب، نحو .14

$   %   &    M :- تعاىل– من قوله "ِنصفه": ًأن يقع بدال من منصوب، نحو .15

  .    -  ,      +         *  )   (  'L ]3-2:املزمل .[ 
*    *    * 



 
  

 

 175 

 

 الفعل، نحـو )1(االسم املنصوب، الذي يقع عليه: وهو) باب املفعول به: (قال
 . ًرضبت زيدا، وركبت الفرس: )2(قولك

 :املفعول به يطلق عند النحويني عىل ما استجمع ثالثة أمور: وأقول
أن يكون اسام؛ فال يكون املفعول به فعال وال حرفا ً ً ً. 

أن يكون منصوبا؛ فال يكون املفعول به مرفوعا وال جمرورا ً ً ً . 
 أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه، واملراد بوقوعه عليه تعلقه به، سواء ّ

عىل جهة  أم كان "فهمت الدرس": أكان ذلك عىل جهة الثبوت، نحو
 . "مل أفهم الدرس": النفي، نحو

*    *    * 
 

                                                   
املكتبة .  وط195دار الكتب العلمية ص: ؛ وط296ّاحللبي ص. الذي يف جمموع مهامت املتون؛ ط) 1(

 .  به: 17الثقافية؛ ص
دار الكتب العلمية . ؛ ط296احللبي آيا صوفيا . جمموع مهامت املتون ط: َّلفظة ساقطة منهذه ال) 2(

  .  17املكتبة الثقافية؛ ص.  ، وط195ص
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: ٌظاهر، ومضمر؛ فالظاهر مـا تقـدم ذكـره، واملـضمر قـسامن: وهو قسامن: قال
ِرضبني، ورضبنـا، ورضبـك، ورضبـك، : فاملتصل اثنا عرش، وهي. متصل، ومنفصل َ َ ََ َ ََ َ

ُورضبكام، ورضبكم، ورضبكن، ورضبه، َ َّ َ َ ََ َ َ َُ ُ َّ ورضهبا، ورضهبام، ورضهبم، ورضهبنُ ُ َ ُ َ ُ َ ََ َ َ َ . 
ْإيـاي ، وإيانـا، وإيـاك، وإيـاك، وإيـاكام، وإيـاكم، : واملنفصل اثنا عرش، وهـي َّ َّ َّ َّ َّ َُّ ُ ِ َ

َّوإياكن، وإياه، وإياها، وإيامها، وإياهم، وإياهن ُ ُ ُ ََّّ ْ َّ َّ َّ َّ َُّ . 
 . لثاين املضمراألول الظاهر، وا: ينقسم املفعول به إىل قسمني: وأقول

وقد عرفت أن الظاهر ما يـدل عـىل معنـاه بـدون احتيـاج إىل قرينـة تكلـم، أو 
خطاب، أو غيبة، وأن املضمر ما ال يدل عىل معناه إال بقرينة من هذه القرائن الـثالث؛ 

ًيرضب خالد عمرا": ، و"ًرضب حممد بكرا": فمثال الظاهر ْ َقطف إسامعيل ": ، و"َ َ
ُيقطف إ": ، و"ًزهرة  . "ًسامعيل زهرةِ

 . األول املتصل، والثاين املنفصل: وينقسم املضمر املنصوب إىل قسمني
 يف االختيار، "َّإال"ما ال يبتدأ به الكالم، وال يصح وقوعه بعد : أما املتصل فهو

َما يبتدأ به الكالم، ويصح وقوعه بعد : َّوأما املنفصل فهو  .  يف االختيار"إال"ُ
َمتكلم الواحد، وجيب أن يفصل بينها وبـني الفعـل بنـون  الياء، وهي لل ْ ُ ِّ

ْيطيعنـي بكـر":، و"أطـاعني حممـد": َّتسمى نـون الوقايـة، نحـو ُ ُ" ،
ُأطعني يا بكر"و ْ" . 
 "َأطاعنا أبناؤنا":  وهو املتكلم املعظم نفسه أو معه غريه، نحو"نا" . 
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َأطاعـك ": ذكر، نحـو الكاف املفتوحة، وهي للمخاطـب املفـرد املـ َ
َابنك ُ" . 

أطاعـك ":  الكاف املكسورة، وهي للمخاطبـة املفـردة املؤنثـة، نحـو
 ."ُابنك
الكاف املتصل هبا امليم واأللف، وهي للمثنى املخاطب مطلقا، نحو ً َّ ُ :
ُأطاعكام" َ" . 

َبني،  الكاف املتصل هبا امليم وحدها، وهي جلامعـة الـذكور املخـاط
 . "أطاعكم": نحو

 ،الكاف املتصل هبا النون املشددة، وهي جلامعـة اإلنـاث املخاطبـات 
 . "أطاعكن": نحو

أطاعه":  اهلاء املضمومة، وهي للغائب املفرد املذكر، نحو" . 
َأطاعها":  اهلاء املتصل هبا األلف، وهي للغائبة املفردة املؤنثة، نحو" . 

اهلاء املتصل هبا امليم واأللف، وهي للمثنى الغائـب، مطلقـا، نحـو ً :
ُأطاعهام" َ" . 

 ،اهلاء املتصل هبا امليم وحدها، وهي جلامعـة الـذكور الغـائبني ُّ
 . "أطاعهم": نحو

 ،اهلاء املتصل هبا النون املشددة، وهي جلامعة اإلنـاث الغائبـات 
َّهنَأطاع": نحو ُ" . 
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ًوللمنفصل اثنا عرش لفظا أيضا، وهي َ مردفة بالياء للمتكلم وحـده، أو "َّإيا": ً ُ
مع غريه، أو بالكاف مفتوحـة للمخاطـب املفـرد املـذكر، أو :  للمعظم نفسه، أو"نا"

 . بالكاف مكسورة للمخاطبة املفردة املؤنثة، وال ختفى عليك معرفة الباقي
ِ وأن مـــا بعـــده لواحـــق تـــدل عـــىل "َّإيـــا"والـــصحيح أن الـــضمري هـــو  َّ  

ـــول ـــة، تق ـــاب، أو الغيب ـــتكلم، أو اخلط ـــذ": ُّال ـــاع التالمي ـــاي أط َّإي َ ـــا":  و"َّ   م
M   6  5 :- تعـاىل –، ومنـه قولـه "َّجأطاع التالميذ إال إياي   4  3  2L 

_  `        M   ba:-سبحانه–وقوله ] 5:الفاحتة[   ^  ] L  )َّأمر أال تعبدوا إال َِّ ْ ُ َُ ْ َ ََ ُ إياه َ َّ ِ( 

 ] 40:يوسف[
*    *    * 

 
ًضع ضمريا منفصال يف كل مكان من األمكنة اخلالية ليكون مفعوال بـه، ثـم  .1 ً ً

َّبني معناه بعد أن تضبطه بالشكل ُ ِ ِّ : 
َينتظر املستقبل... أهيا الطلبة . أ َ ْ . 

 . ترتقب البالد... يا أيتها الفتيات . ب

 . ِو املصلحونيرج... َّأهيا املتقي . ج
 .ينتظر أبوك... أيتها الفتاة . د

 . ُيثيب اهللا... ِأهيا املؤمنون . هـ
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َّإن حممدا قد تأخر، و . و َ ً  . ًانتظرت طويال... َّ

ِيرجو املصلحون... هؤالء الفتيات . ز ُ . 
َّيا حممد ما انتظرت إال . ح ُ ... 

: ًفعـوال بـهضع كل اسم من األسامء اآلتية يف مجلة مفيدة بحيث يكون م .2
ِالكتاب، الشجر، القلم، اجلبل، الفرس، حذاء، النافذة، البيت َِّ َ َ َ َ َ َ . 

ًحول الضامئر اآلتية إىل ضامئر متصلة، ثم اجعل كل واحد منها مفعوال به  .3 ٍ ِّ
 :يف مجلة مفيدة

َّإيامها، إياكم، إياي، إياكن، إياه، إياكام، إيانا َّ َّ َّ َّ َّ ََّ ُ ُ ُُ َّ َ ُ . 
ًفعل من األفعال اآلتية فاعال ومفعوال به مناسبنيهات لكل           .4 ً : 

َقرأ، برى، تسلق، ركب، اشرتى، سكن، فتح، قتل، صعد َ َِ َِ َّ . 
ِّكون ست مجل، واجعل يف كل مجلة اسمني من األسـامء اآلتيـة، بحيـث          .5

ًيكون أحد االسمني فاعال، واآلخر مفعوال به ً : 
ْم، احلبـل، خليـل، املـاء، أمحـد، ّحممد، الكتاب، عـيل، الـشجرة، إبـراهي

ْالرسالة، بكر، املسألة ِّْ َ . 



 
  

 

 180 

هات سبع مجل مفيدة بحيث تكون كل مجلـة مؤلفـة مـن فعـل وفاعـل             .6
ًومفعول به، ويكون املفعول به ضمريا منفصال، برشط أال تذكر الضمري  ً

 . َّالواحد مرتني
ل وفاعـل َّهات سبع مجل مفيدة بحيث تكون كـل مجلـة مؤلفـة مـن فعـ .7

مري يف  َّ ًومفعول به، ويكون املفعول ضمريا متصال، برشط أن يكون الـض ً
 . ًكل واحدة خمالفا ألخواته

*    *    * 
 

 ما املفعول به؟ .1
 إىل كم قسم ينقسم املفعول به؟ .2
 ما الظاهر؟ .3
 . ِّمثل بثالثة أمثلة للمفعول به الظاهر .4
 ما املضمر؟ .5
 إىل كم قسم ينقسم املضمر؟  .6
 ضمر املتصل؟ما امل .7
ًكم لفظا للمضمر املتصل الذي يقع مفعوال به؟ .8 ً 
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 ما املضمر املنفصل؟ .9
ًكم لفظا للمضمر املنفصل الذي يقع مفعوال به؟ .10 ً 
ِّما الذي جيب أن يفصل به بني الفعل وياء املتكلم؟ .11 ُ 
ًمثل بثالثة أمثلة للمضمر املتصل الواقع مفعوال بـه، وبثالثـة أمثلـة أخـرى  .12 ِّ

 . ًالواقع مفعوال بهللمضمر املنفصل 
 

ًاالسم املنصوب، الذي جييء ثالثا يف تـرصيف : املصدر هو) باب املصدر: (قال
ًرضب يرضب رضبا: ِالفعل، نحو ْ ِ . 
 "ًالـذي جيـيء ثالثـا يف تـرصيف الفعـل"َّقد عرف املؤلف املصدر بأنـه : أقول

َرضب"ِّرصف : ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل َّر املايض أوال، ثـم ً مثال؛ فإنك تذك"َ
ًرضب يرضب رضبا: جتيء باملضارع، ثم باملصدر؛ فتقول ْ َِ ْ َ َ . 

ُوليس الغرض ها هنا معرفة املصدر لذاته، وإنام الغرض معرفة املفعول املطلق،  ُ
ِما ليس خربا مما دل عىل تأكيد عامله، أو نوعه، أو "ًوهو يكون مصدرا، وهو عبارة عن  ِ َّ ً

ِعدده ِ َ" . 
ُفهمك فهم ": ً خمرج ملا كان خربا من املصادر، نحو قولك"ًيس خربال": فقولنا

 . "دقيق
 :  يفيد أن املفعول املطلق ثالثة أنواع"إلخ... مما دل": وقولنا
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- املؤكد لعامله، نحو ُ ًحفظت الدرس حفظا": ِّ ْ ُفرحـت ": ، ونحو"ُ ْ ِ
ًبقدومك جذال ِ" . 

- ُت أسـتاذي حـب الولـد أبـاهأحبب": ِّ املبني لنوع العامل، نحو ُ" 
َّوقفت لألستاذ وقوف املؤدب": ونحو َ". 

- َرضبت الكسول رضبتني":  املبني للعدد، نحو ُْ َ رضبته ": ، ونحو"ُ
 . "ثالث رضبات

*    *    * 
 

: لفظي، ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحـو: ِوهو قسامن: قال
ًجلست قعودا، وقمـت : ، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحوًفتلته قتال

 . ًوقوفا، وما أشبه ذلك
 : ُينقسم املصدر الذي ينصب عىل أنه مفعول مطلق إىل قسمني: وأقول

-  ما يوافق الفعل الناصب له يف لفظه، بأنه يكون مشتمال عىل ً
َحروفه، ويف معناه أيضا بأن يكون امل عنى املراد من الفعل هو املعنى املراد من ً

ًقعدت قعودا": املصدر، وذلك نحو ُ  ً"ذهبت ذهابا" و"ًرضبته رضبا" و"ْ
 . وما أشبه ذلك

-  ،ما يوافق الفعل الناصب له يف معناه، وال يوافقه يف حروفه 
جلـست ": بأن تكون حروف املصدر غـري حـروف الفعـل، وذلـك نحـو
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 هو معنى القعود، وليست حروف الكلمتني "جلس"معنى ؛ فإن "ًقعودا
ـــك ـــل ذل ـــدة، ومث ـــذال": واح ـــت ج ـــام" و"ًفرح ـــه لك ، "رضبت

 سـبحانه – ومـا أشـبه ذلـك، واهللا "ُقمـت وقوفـا"، و"ًأهنتهاحتقارا"و
 . علم أعىل وأ-وتعاىل

*    *    * 
 

َّاجعل كل فعل من األفعال اآلتية يف مجلتني مفيدتني، وهات لكل .1  فعـل ُ
 :ًبمصدره منصوبا عىل أنه مفعول مطلق

َّمؤكد لعامله مرة، ومبني لنوعه مرة أخرى ّ َّ: 
 .َحفظ، رشب، لعب، استغفر، باع، سار

ًاجعل كل اسم من األسامء اآلتية مفعوال مطلقا يف مجلة مفيـدة .2 ًحفظـا، : ً
َلعبا هادئا، بيع املضطر، سريا رسيعا، سهرا طويال، غضبة األسـد، وتبـ ْ ً ً ً ً ً ة ً

 . ًالنمر، اختصارا
ًضع مفعوال مطلقا مناسبا يف كل مكان من األمكنة اخلالية اآلتية .3 ً ً : 

ُّخياف عيل . أ ُ َجتنب املزاح . هـ      ... َ َ ُّ ِ... 
ُظهر البدر . ب َْ َ َ ُغلت املرجل . و      ... َ َ ْ ِ ... 
ْيثور الربكان. ج ِّفاض النيل . ز     ... ُ َ... 
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َاترك اهلذر . د َُ ُخ الطفل رص. ح      ... َ ِّ َ ... 
*    *    * 

 
 ما املصدر؟ .1
 ما املفعول املطلق؟ .2
 ُإىل كم قسم ينقسم املفعول املطلق من جهة ما يراد منه؟ .3
 إىل كم قسم ينقسم املفعول املطلق من حيث موافقته لعامله وعدمها؟ .4
ِّمثل بثالثة أمثلة للمفعول املطلق املؤكد لعامله .5 ِّ . 
 .فعول املطلق املبني لنوع العاملِّمثل بثالثة أمثلة للم .6
 . ِّمثل بثالثة أمثلة للمفعول املطلق املبني للعدد .7
مثل بثالثة أمثلة ملفعول مطلق منصوب بعامـل مـن لفظـه، وبثالثـة أمثلـة  .8

 . ملفعول مطلق منصوب بعامل من معناه
*    *    * 
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اسـم الزمـان : ف الزمـان هـوظـر) باب ظرف الزمـان، وظـرف املكـان: (قال
ًاليوم، والليلة، وغدوة، وبكرة، وسحرا، وغدا، وعتمة، : ؛ نحو"يف"املنصوب بتقدير  ً َ

ًوصباحا، ومساء، وأبدا، وأمدا، وحينا، وما أشبه ذلك ً ً ًً. 
املفعـول فيـه، : ُالوعاء، واملراد به يف عرف النحاة: الظرف معناه يف اللغة: وأقول
 .ظرف املكان: الزمان، والثايناألول ظرف : وهو نوعان

أما ظرف الزمان فهو عبارة عن االسم الذي يدل عىل الزمان املنـصوب بـاللفظ 
 الدالـة عـىل الظرفيـة، "يف"الدال عىل املعنى الواقع ذلك املعنى فيه، بمالحظة معنـى 

 ظرف زمان مفعول فيه، "يوم اإلثنني" فإن "ُصمت يوم اإلثنني": وذلك مثل قولك
 وهذا العامل دال عىل معنى، وهو الصيام، والكالم "ُصمت": ب بقولكوهو منصو

: أن الصيام حـدث يف اليـوم املـذكور، بخـالف قولـك:  أي"يف"عىل مالحظة معنى 
 فإن معنى ذلك أنه خياف نفس يوم االمتحان، ولـيس "َخياف الكسول يوم االمتحان"

ًمعناه أنه خياف شيئا واقعا يف هذا اليوم ً . 
األول املخـتص، والثـاين املـبهم، أمـا : َّاسم الزمان ينقسم إىل قسمنيواعلم أن 

 ما دل عىل "وأما املبهم فهو . "َّما دل عىل مقدار معني حمدود من الزمان"املختص فهو 
 . "مقدار غري معني وال حمدود

: الشهر، والـسنة، واليـوم، والعـام، واألسـبوع، ومثـال املـبهم: ومثال املختص
 .، والزمان، واحلنياللحظة، والوقت
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 .وكل واحد من هذين النوعني جيوز انتصابه عىل أنه مفعول فيه
 :ًوقد ذكر املؤلف من األلفاظ الدالة عىل الزمان اثني عرش لفظا

 "ُصـمت ":  وهو من طلوع الفجر إىل غروب الـشمس، تقـول"اليوم
ًصمت يوما طويال" أو "صمت يوم اخلميس" أو "اليوم ً" . 

 "وهــي مــن غــروب الــشمس إىل طلــوع الفجــر، تقــول"الليلــة  :
اعتكفـت ليلـة " أو "اعتكفـت ليلـة" أو "اعتكفت الليلة البارحة"

 . "اجلمعة
 "وهي الوقت ما بني صالة الصبح وطلوع الـشمس، تقـول"ُغدوة  :

 . "زارين غدوة" أو "زارين صديقي غدوة األحد"
 "أزورك " و"ُأزورك بكرة الـسبت":  تقول وهي أول النهار،"ُبكرة

 . "ُبكرة
 "ًسحرا َ ْداكـرت دريس ": ُ وهو آخر الليـل قبيـل الفجـر، تقـول"َ َ

ًسحرا َ َ" . 
 "إذا ":  وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، تقول"ًغدا

ُجئتني غدا أكرمتك ً ِ". 
 "َعتمة ًسأزورك عتمة": تقول وهي اسم لثلث الليل األول، "َ َ َ ُ" . 
 "وهو اسم الوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاين إىل "ًصباحا 

 . "ًسافر أخي صباحا": َّالزوال، تقول
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 "وهو اسم للوقت الذي يبتديء من الزوال إىل نصف الليل، "ًمساء َّ
ًوصل القطار بنا مساء": تقول َ َ َ" . 

 "؛ وكل منهام اسم للزمـان املـستقبل "ًأمدا": احلادي عرش، و"ًأبدا
ًال أصحب األرشار أبدا": الذي ال غاية النتهائه، تقول ِال أقرتف " و"ُ

 ."ًالرش أمدا
 "وهو اسم لزمان مبهم غري معلوم االبتداء وال االنتهاء، "ًحينا ُ
َّصاحبت عليا حينا من الدهر": تقول ً ً ّ ْ" . 
ًسـواء أكـان خمتـصا مثـل : ما أشبه من كل اسم دال عىل الزمـانويلحق بذلك 

ُضحوة، وضحى، أم كان مبهام مثل وقت، وساعة، وحلظة، وزمان، وبرهة؛ فـإن هـذه  ً ُ ُ َ
 .وما ماثلها جيوز نصب كل واحد منها عىل أنه مفعول فيه

*    *    * 
 

أمام، وخلف، : ، نحو"يف"اسم املكان املنصوب بتقدير : وظرف املكان هو: قال
ُ، وإزاء، وحذاء، وتلقاء، وثم، وهنا)1(ُوقدام، ووراء، وفوق، وحتت، وعند ومع ِ ، وما )1(ِ

 .أشبه ذلك
                                                   

دار . ، ط298ّاحللبي؛ ص. َّجمموع مهامت املتون ط: هذه اللفظة ساقطة من املطبوع، واستدركناها من) 1(
 . 19؛ صاملكتبة الثقافية. ، وط195ّالكتب العلمية؛ ص
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ّخمـتص، : َّقد عرفت فيام سبق ظرف الزمـان، وأنـه ينقـسم إىل قـسمني: وأقول
 . ومبهم، وعرفت أن كل واحد منهام جيوز نصبه عىل أنه مفعول فيه

االسم الدال عىل املكان، املنصوب باللفظ "املكان عبارة عن واعلم هنا أن ظرف 
 ." الدالة عىل الظرفية"يف"الدال عىل املعنى الواقع فيه بمالحظة معنى 

ما لـه صـورة ": خمتص، ومبهم؛ أما املختص فهو: ًوهو أيضا ينقسم إىل قسمني
ُالدار، واملسجد، واحلديقة، والبستان؛ وأما ا:  مثل"وحدود حمصورة ِ مـا ": ملبهم فهـوَّ

 . وراء، وأمام:  مثل"ليس له صورة وال حدود حمصورة
ُوال جيوز أن ينصب عىل أنه مفعول فيه من هذين القسمني إال الثاين، وهو املبهم؛ 

اعتكفت يف ":  فيجب جره بحرف جر يدل عىل املراد، نحو- وهو املختص-أما األول
 . "ًزرت عليا يف داره" و"املسجد

 : ًف من األلفاظ الدالة عىل املكان ثالثة عرش لفظاِّوقد ذكر املؤل
 "ًجلست أمام األستاذ مؤدبا":  نحو"أمام". 

 "ُسار املشاة خلف الركبان":  نحو"خلف". 
 "َّقدام  ."ُمشى الرشطي قدام األمري":  نحو"ُ
 "ّوقف املصلون بعضهم وراء بعض":  نحو"وراء َ" . 

 "ُجلست فوق الكريس":  نحو"فوق". 
                                                   

 

 .  ُوهنا وثم: يف طبعة املكتبة الثقافية) 1(
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 "وقف القط حتت املائدة" نحو "حتت". 
 "ملحمد منزلة عند األستاذ":  نحو"عند". 
 "ُسار مع سليامن أخوه":  نحو"مع" . 
 "ٌلنا دار إزاء النيل":  نحو"إزاء" . 
 "ِجلس أخي حذاء أخيك":  نحو"ِحذاء" . 

 "َجلس أخي تلقاء دار أخيك":  نحو"ِتلقاء ِ َ ِ" . 
 "َّثـم M  D  C  :- تعـاىل– نحـو قـول اهللا "َ   B  AL 

 .)1(]64:الشعراء[
 "ُجلس حممد هنا حلظة":  نحو قولك"ُهنا". 

 . ِيمني، وشامل: ُومثل هذه األلفاظ كل ما دل عىل مكان مبهم، نحو
 *    **    

                                                   
ْقربنا هنالك آل فرعون من البحر: وأزلفنا ثم اآلخرين) 1( َ َّ . 
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 ما الظرف؟ .1
 إىل كم قسم ينقسم الظرف؟ .2
 ما ظرف الزمان؟ .3
 َّإىل كم قسم ينقسم ظرف الزمان؟ .4
َّمثل بثالثة أمثلة يف مجل مفيدة لظرف الزمان املختص، وبثالثة أمثلة أخرى  .5 ٍ ُ ِّ

 .لظرف الزمان املبهم
 هل ينصب عىل أنه مفعول فيه كل ظرف زمان؟ .6
ّلفاظ اآلتية مفعوال فيه يف مجلة مفيدة، وبني معناهاجعل كل واحد من األ .7 ً: 

ًعتمة، صباحا، زمانا، حلظة، ضحوة، غدا         ً ً ً ًً ََ َ. 
 ما ظرف املكان؟ .8
 ما ظرف املكان املبهم؟ .9

 ما ظرف املكان املختص؟ .10
 . ِّمثل بثالثة أمثلة لكل من ظرف املكان املبهم، وظرف املكان املختص .11
  كل ظرف مكان؟ هل ينصب عىل أنه مفعول فيه .12
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ُاذكر سبع مجل تصف فيها عملك يوم اجلمعة، برشط أن تشتمل كل مجلة  .13
 . عىل مفعول فيه

*    *    * 
 

ِّاالسم املنصوب، املفرس ملا انبهم من اهليئات، نحو : احلال هو) باب احلال: (قال َ ُ
ًركبت الفرس مرسجا" و"ًجاء زيد راكبا": قولك َ  ومـا "ًالقيت عبد اهللا راكبـ" و"ُ

 . أشبه ذلك
ٍّما عليه اإلنسان من خـري أو رش": احلال يف اللغة: وأقول  وهـو يف اصـطالح "ٍ

لة، املنصوب، املفرس ملا انبهم من اهليئات": ُّالنحاة عبارة عن ْ َاالسم الفض ْ ِّ َ ُ" . 
جـاء حممـد ":  يف قولـك"ًضـاحكا": َّ يشمل الرصيح مثل"االسم": وقولنا

حك"َّ بالرصيح مثل َّ ويشمل املؤول"ًضاحكا ْ ُيض َ  "جاء حممد يضحك":  يف قولك"َ
 ."ًضاحكا": فإنه يف تأويل قولك

ُ معناه أنه ليس جزءا من الكالم؛ فخـرج بـه اخلـرب"الفضلة": وقولنا َ َُ : وقولنـا. ً
 .  خرج به املرفوع واملجرور"املنصوب"

لظـرف، كاسم الفاعل، واملـصدر، وا: ُوإنام ينصب احلال بالفعل، أو شبه الفعل
 . واسم اإلشارة
ُأن احلال يفرس ما خفي واسترت من :  معناه"املفرس ملا انبهم من اهليئات": وقولنا

 .صفات دوي العقل، أو غريهم
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ً أو بيانـا لـصفة "ًجاء عبد اهللا راكبا": ًثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل، نحو
ًركبت الفرس مرسجا": املفعول به، نحو َ : ً لألمرين مجيعـا، نحـوً وقد يكون حمتمال"ُ

 . "ًلقيت عبد اهللا راكبا"
أنـت ": وكام جييء احلال من الفاعل واملفعول به، فإنه جيـيء مـن اخلـرب، نحـو

ًصديقي خملصا ًمررت هبنـد راكبـة": ّوقد جييء من املجرور بحرف اجلر، نحو. "ِ ٍ" .
]      M  - تعاىل–وقد جييء من املجرور باإلضافة، نحو قوله    Z  Y  X  ]\  L 

ًحال من إبراهيم، وإبراهيم جمرور بالفتحة نيابة عن الكرسة، : ً فحنيفا)1(]123:النحل[
َّملة"وهو جمرور بإضافة   .  إليه"ِ

*    *    * 
 

ُوال يكون احلال إال نكرة، وال يكون إال بعد متام الكالم، وال يكون صاحبها : قال ً
 . ًإال معرفة

 جيب يف احلال أن يكـون نكـرة، وال جيـوز أن يكـون معرفـة، وإذا جـاء :وأقول
: تركيب فيه احلال معرفة يف الظاهر؛ فإنه جيب تأويل هذه املعرفـة بنكـرة، مثـل قـوهلم

ٌ حال من األمري، وهو معرفة باإلضافة إىل الضمري، "وحده" فإن "جاء األمري وحده"

                                                   
ّملة إبراهيم) 1(  .  رشيعته، وهي التوحيد: ِ
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ًجاء األمـري منفـردا، ومثـل : أنك قلت فك"ًمنفردا": ولكنه يف تأويل نكرة هي قولك
ِأرسلها العراك": ذلك قوهلم َ ًمعرتكة، و:  أي"َ ْ  .مرتتبني:  أي"جاؤوا األول فاألول"ُ

أن يأخذ : واألصل يف احلال أن جييء بعد استيفاء الكالم، ومعنى استيفاء الكالم
َالفعل فاعله، واملبتدأ خربه َ َ َ ِ . 

اء الكـالم، كـام إذا كـان احلـال اسـم وربام وجب تقديم احلال عـىل مجيـع أجـز
َكيف قدم عيل": استفهام، نحو ِ اسم استفهام مبني عىل الفتح يف حمل نصب :  فكيف"َ

 .ٍّحال من عيل، وال جيوز تأخري اسم االستفهام
ِّويشرتط يف صاحب احلال أن يكون معرفة، فال جيوز أن يكون نكرة بغري مسوغ َ ُ ًُ. 

 : ة أن تتقدم احلال عليها، كقول الشاعرومما يسوغ جميء احلال من النكر
ل ـــــــَ ـــــــة موحــــــشـا طلــ ُمليـ َ ً َِ ُِ َّ َ  

 
ــــــل  ــــــه خلـ ــــــوح كأنـ ُيلــ َ ُِ ُ َُّ َ)1(  

 . تقدمها عليه: ّ وطلل نكرة، وسوغ جميء احلال منه"طلل"حال من : ًفموحشا
ومما يسوغ جميء احلال من النكرة أن ختصص هـذه النكـرة بإضـافة أو وصـف؛ 

¯   M :- تعـاىل–ه فمثال األول قول   ®   ¬L ]حـال مـن : فـسواء] 10:فـصلت
 :ُومثال الثاين قول الشاعر. ً وهو نكرة، وساغ جميء احلال منها لكوهنا مضافة"أربعة"

                                                   
َاخللل. َّما شخص من آثار الدار: َّالطلل: املفردات) 1( ة ملية آثار قديمة مقفر: املعنى. نقوش عىل غمد السف: ِ

َّموحشة، تظهر لعني الناظر كأهنا نقوش عىل غمد السيف َّ . 
، )3/195(، وخزانة األدب؛ )2/123(، والكتاب؛ )2/210(ُالبيت لكثري عزة؛ وهو يف ديوانه؛ 

 ).  1/247(، رشح األشموين؛ )1119 و 802 و132رقم(ومغني اللبيب؛ 
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ُنجيت يا رب نوحا واستجبت له ْ ِّ ََّ َ َْ َ ًْ َ  
 

ــــشحونا  ــــيم م ــــاخر يف ال ــــك م ًيف فل ُُ ْ َ ِّ ْ ٍْ ِ ٍ)1(  
*    *    * 

 
ًألمكنة اخلالية اآلتية حاال مناسباضع يف كل مكان من ا .1 ً : 
ِيعود الطالب املجتهد إىل بلده ) أ(  ....ال تنم يف الليل) هـ(  .. ُ
 ...ِرجع أخي من ديوانه ) و(      ... ال تأكل الطعام) ب(
ِال متش يف األرض ) ز(    ... ِال ترس يف الطريق ) ج( ِْ ْ َ ... 
ًرأيت خالدا ) ح(      ... ْالبس ثوبك ) د( ُ ْ....  

ًاجعل كل اسم من األسامء اآلتية حاال مبينا هليئة الفاعل يف مجلة مفيدة .2 ً َّ : 
 . ًجمتهدا. ًحافيا. حارا. ًمتعبا. عريان. ًخمتاال. ًمرسورا

ًاجعل كل اسم من األسامء اآلتية حاال مبينا هليئة املفعول به يف مجلة مفيدة .3 ً  : 

                                                   
ُالفلك: املفردات) 1(  . ًمليئا باملخلوقات: ًمشحونا.  العظيمالبحر: اليم. خائف: ماخر. السفينة: ُ

ًيا رب، أنت أنجيت عبدك نوحا، واستجبت دعاءه يف سفينته املاخرة يف البحر، املليئة بمن فيها : املعنى
 . من املخلوقات

 ).  2/490(، رشح اللمع؛ )3/149(، والعيني؛ )1/247(البيت يف رشح األشموين؛ 
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. ًنارضا. ًالمعا. ًضاحكا. ًجديدا. ًنظيفا. ًصافيا. ًرسيعا. ًكئيبا. ًمكتوفا
 . ٍمستبرشات

 . ٍصف الفرس بأربع مجل، برشط أن جتيء يف كل مجلة بحال .4
*    *    * 

 
 :أعرب اجلملتني اآلتيتني* 
ً لقيتني هند باكية-1 ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ً لبست الثوب جديدا-2.   َ ََّ ُِ َ َ ْ ْ ِ َ . 

 : اجلواب
ل له من اإلعراب، والتاء عالمة فعل ماض مبني عىل الفتح ال حم: لقي .1

ٌّالتأنيث، والنون للوقاية، والياء ضمري املتكلم مفعول به، مبني عىل السكون  ِّ
فاعل لقي مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، : يف حمل نصب، وهند

 . حال مبني هليئة الفاعل منصوب بالفتحة الظاهرة: وباكية
 آخره، منع من ظهوره اشتغال َّفعل ماض مبني عىل فتح مقدر عىل: لبس .2

املحل بالسكون املأيت به لدفع كراهة توايل أربع متحركات فيام هو كالكلمة 
ِّضمري املتكلم فاعل، مبني عىل الضم يف حمل رفع، : الواحدة، والتاء

حال : ًمفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، جديدا: والثوب
 . عالمة نصبه الفتحة الظاهرةمبني هليئة املفعول به منصوب، و
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 ًما احلال لغة واصطالحا؟ .1
 ُما الذي تأيت احلال منه؟ .2
 هل تأيت احلال من املضاف إليه؟ .3
 ما الذي يشرتط يف احلال، وما الذي يشرتط يف صاحب احلال؟  .4
ّما الذي يسوغ جميء احلال من النكرة؟ .5 ُ 
ِّمثل للحال بثالثة أمثلة، وطبق عىل كل واحد منه .6 َّا رشوط احلال كلها، ِّ

 . وأعرهبا
*    *    * 

 

االسم املنصوب، املفرس ملا انبهم مـن الـذوات، : التمييز هو) باب التمييز: (قال
ًطـاب حممـد نفـسا" و"ًتفقـأ بكـر شـحام" و"ًتـصبب زيـد عرقـا": نحو قولـك ْ َ" 

ل أمج" و"زيد أكرم منك أبا" و"ملكت تسعني نعجة" و"ًاشرتيت عرشين غالما"و
 . "ًمنك وجها

 : للتمييز يف اللغة معنيان: وأقول
- َّفرسته: ميزت كذا، أي: ً التفسري مطلقا، تقول. 
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- أي"َّميـزت القـوم":  فصل بعض األمور عـن بعـض، تقـول  :
 . فصلت بعضهم عن بعض

االسم الرصيح، املنـصوب، املفـرس ملـا "والتمييز يف اصطالح النحاة عبارة عن 
 . "َن الذوات، أو النسبْانبهم م

ً معناه أن التمييز ال يكون فعال، وال حرفا"االسم": فقولنا ً . 
ً إلخراج االسم املؤول؛ فإن التمييز ال يكون مجلة وال ظرفا، "الرصيح": وقولنا
 . بخالف احلال
:  يشري إىل أن التمييز عىل نوعني"املفرس ملا انبهم من الذوات أو النسب": وقولنا

 . متييز النسبة: ييز الذات، والثاينمت: األول
ما رفع إهبام اسم مذكور قبله ":  فهو-ً ويسمى أيضا متييز املفرد-أما متييز الذات

½           M  :- تعـاىل– ويكون بعد العدد، نحـو قولـه "جممل احلقيقة   ¼   »     º    ¹

L]4:يوسف [ M      {   z   y  x  w     v   u   tL ]أو بعد ] 36:التوبة
اشـرتيت ":  أو املكيالت، نحـو"ًاشرتيت رطال زيتا": املقادير، من املوزونات، نحو

ًإردبا ّ  . "ً أرضا)2ً(اشرتيت فدانا":  أو املساحات، نحو"ً قمحا)1(َ

                                                   

 .  غم من القمحك) 150(مكيال ضخم يسع : "اإلردب") 1(
 . 2م) 6368(َّمساحة من األرض تقدر بـ : "الفدان") 2(
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ما رفع إهبام نسبة يف مجلـة " فهو - ويسمى أيضا متييز اجلملة–وأما متييز النسبة 
 . غري حمول: ينحمول، والثا:  وهو رضبان؛ األول"سابقة عليه

 : فأما املحول فهو عىل ثالثة أنواع
§ ًتفقأ زيد شـحام":  املحول عن الفاعل، وذلك نحو  األصـل "ٌ

ٍتفقأ شحم زيد": فيه  -املضاف إليه  وأقيم- وهو شحم– فحذف املضاف "ُ
ُ مقامة، فارتفع ارتفاعه، ثم أتى باملضاف املحذوف، فانتصب عىل -وهو زيد
 . التمييز

§  تعـاىل–ّ املحول عن املفعول، وذلك نحو قولـه -: M   K

   T  S   R  Q  P    O   N  M    LL ]أصــــله)1(]12:القمــــر  :
 . ففعل فيه مثل ما سبق"وفجرنا عيون األرض"
§ املحول عن املبتدأ، وذلك نحو قوله تعـاىل : M   ×    Ö   Õ

  ØL ]فحذف املضاف، وهو " من مالكمايل أكثر"وأصله ] 34:الكهف 
ُ مقامـه، – وهو الضمري الذي هو يـاء املـتكلم -، وأقيم املضاف إليه"مال"

فارتفع ارتفاعه وانفصل؛ ألن ياء املتكلم ضمري متصل كام عرفـت، وهـو ال 
ًيبتدأ به، ثم جيء باملضاف املحذوف، فجعل متييزا، فصار كام ترى ُ . 

ًناء ماءامتأل اإل": ّوأما غري املحول فنحو ُ" . 
                                                   

 .  شققناها: فجرنا األرض) 1(
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 .  إال نكرة، وال يكون إال بعد متام الكالم)1(وال يكون التمييز: قال
يشرتط يف التمييز أن يكون نكرة؛ فال جيوز أن يكون معرفة، وأما قول : وأقول
 : الشاعر

ــــــا ــــــت وجوهن ــــــا أن عرف ــــــك مل َرأيت َ ْْ َّ َ ُ  
 

ْصـددت وطبــت الــنفس يـا قــيس عــن عمــرو ُْ َ ْ ْ ََ َّ ِ)2(  
 

 املعرفـة حتـى يلـزم منـه "أل" هذه "أل" متييز، وليست "النفس": قولهفإن 
ٌجميء التمييز معرفة، بل هي زائدة ال تفيد ما دخلت عليه تعريفا؛ فهو نكرة، وهو موافق  ً

 .ملا ذكرنا من الرشط

                                                   

، ط دار )298ص(َّجمموع مهامت املتون، ط احللبي؛ : هذه اللفظة ساقطة من املطبوع، واستدركناها من) 1(
 ).20ص (، وط املكتبة الثقافية؛ 196ص(الكتب العلمية؛  

 . أعرضت: درتص: املفردات) 2(
وطابت عن قتل صديقك : ًيلوم الشاعر عبسا لتنكره هلم عندما عرف وجوههم، ويقول له: املعنى

 . احلميم عمرو، وهذا ذم له
، والبعيني؛ )1/253(، والدرر؛ )1/80(ّالبيت لرشيد بن شهاب اليشكري؛ وهو يف اهلمع؛ 

)1/502  .( 
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بعد : وال جيوز يف التمييز أن يتقدم عىل عامله، بل ال جييء إال بعد متام الكالم، أي
 . عل فاعله، واملبتدأ خربهاستيفاء الف

*    *    * 
 

 : ًبني أنواع التمييز تفصيال يف اجلمل اآلتية .1
ًاشرتيت قنطارا عسال. ًرشبت كوبا ماء ً ًملكت عرشة مثاقيل ذهبا. َ زرعت فدانا . ُ

حممـد أكمـل مـن خالـد . ًركب القطار مخسون مسافرا. ًرأيت أحد عرش فارسا. قطنا
ًخلقا، وأرشف نفس ُ ًا، وأطهر ذيالُ ْ ًامتأل إبراهيم كربا. ً ِ . 

ًضع يف كل مكان من األمكنة اخلالية من األمثلة اآلتية متييزا مناسبا .2 ً : 
 . ِمن الفضة... ُالذهب أغىل ) أ(
 .ِمن الرصاص... ُاحلديد أقوى ) ب(
ِالعلامء أصدق الناس) ج( ُ ُ .... 
ُطالب العلم أكرم ) د( ِ ِمن اجلهال.... ُ ُ. 
ِافة أطول احليوانات الزر) هـ( ُ ُ .... 
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ُالشمس أكرب ) و(  . ِمن األرض .... ُ
َأكلت مخسة عرش ) ز( َ ُ ْ ..... 
ًرشبت قدحا ) ح( ُ .... 

 : ًاجعل كل اسم من األسامء اآلتية متييزا يف مجلة مفيدة .3
ًشعريا، قصبا، خلقا، أدبا، رشبا، ضحكا، بأسا، بسالة ً ً ً ً ً ً ًِ ُ . 

لة منها متييز مسبوق باسم عدد، برشك أن هات ثالث مجل يكون يف كل مج .4
ًيكون اسم العدد مرفوعا يف واحدة، ومنصوبا يف الثانية، وخمفوضا يف الثالثة ً ً . 

 
 : أعرب اجلملتني اآلتيتني* 
ًحممد أكرم من خالد نفسا. 1 ْ ٍ ْ ُ ٌ . 
ًعندي عرشون ذراعا حريرا. 2 ً َ ُ ِ ِ . 

 : اجلواب
خرب :  باالبتداء، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، أكرممبتدأ، مرفوع: حممد .1

جار وجمرور : خالداملبتدأ، مرفوع باملبتدأ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، من
متييز نسبة حمول عن املبتدأ منصوب، وعالمة نصبه : ًمتعلق بأكرم، نفسا

 . الفتحة الظاهرة
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َّاملتكلم ّظرف مكان متعلق بمحذوف خرب مقدم، وعند مضاف وياء : عند .2
مبتدأ مؤخر، : ٌّمضاف إليه، مبني عىل السكون يف حمل خفض، عرشون

مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ ألنه ملحق بجمع 
: ً الظاهرة، حريرا)1(متييز لعرشين، منصوب بالفتحة: ًاملذكر السامل، ذراعا

 . متييز لذراع، منصوب، بالفتحة الظاهرة
*    *    * 

 
 ًما التمييز لغة واصطالحا؟ .1
 إىل كم قسم ينقسم التمييز؟ .2
 ما متييز الذات؟ .3
 ما متييز النسبة؟ .4
 بامذا يسمى متييز الذات؟ .5
 بامذا يسمى متييز النسبة؟  .6
 ما الذي يقع قبل متييز الذات؟  .7
 . ِّمثل لتمييز الذات بثالثة أمثلة خمتلفة، وأعرب كل واحد منها .8

                                                   
 .  وعالمة نصبه الفتحة: األسلم أن نقول) 1(
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  النسبة املحول؟إىل كم قسم ينقسم متييز .9
ّمثل للتمييز املحول عن الفاعل، وعن املفعول، وعن املبتدأ .10 ِّ . 
 .ِّمثل لتمييز النسبة غري املحول .11
 ما رشوط التمييز؟ .12
 ما معنى أن التمييز ال جييء إال بعد متام الكالم؟  .13

*    *    * 
 

َ وسـوى، إال، وغـري،: وحروف االسـتثناء ثامنيـة، وهـي) باب االستثناء: (قال ِ
ٌوسوى، وسواء، وخال، وعدا، وحاشا َ ُ . 

مطلق اإلخراج، وهو يف اصطالح النحاة عبارة : االستثناء معناه يف اللغة: وأقول
ًاإلخراج بإال، أو إحدى أخواهتا، ليشء لوال ذلك اإلخراج لكان داخال فيام قبل ": عن ُ َّ

 "ًإال عامرا": جت بقولك فقد أخر"ًنجح التالميذ إال عامرا": ُ ومثاله قولك"األداة
ًأحد التالميذ، وهو عامر، ولوال ذلك اإلخراج لكـان عـامر داخـال يف مجلـة التالميـذ 

 . الناجحني
وأعلم أن أدوات االستثناء كثرية، وقد ذكر منها املؤلـف ثـامين أدوات، والـذي 

 : ذكره منها عىل ثالثة أنواع
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−  ما يكون حرفا دائام، وهو ً  ."إال"ً
− ما يكون اسام دائام، وهو أربعة، وهي ً  بالقرص "سوى": ً

ٌسـواء"ِّ بالقرص وضم السني، و"ُسوى"وكرس السني، و ّ باملـد وفـتح "َ
 . "غري"السني، و

−  ما يكون حرفا تارة، ويكون فعال تارة أخرى، وهي ثالث ً ً
 . "حاشا" و"عدا" و"خال": أدوات، وهي

    *    ** 
 

ًفاملستثنى بإال ينصب إذا كان الكالم تامـا موجبـا، نحـو: قال ً قـام القـوم إال ": ُ
ًخرج الناس إال عمرا" و"ًزيدا ًوإن كان الكالم منفيا تاما؛ جاز فيه البدل، والنصب . "َ ً

ً ناقصا وإن كان الكالم . )1("ًإال زيدا" و"ٌما قام القوم إال زيد": عىل اإلستثناء، نحو
ما مررت " وً"ما رضبت إال زيدا" و"ما قام إال زيد": كان عىل حسب العوامل؛ نحو

 . "ٍإال بزيد
 : ٍ ثالثة أحوال"إال"اعلم أن لالسم الواقع بعد : وأقول

− وجوب النصب عىل االستثناء  . 

                                                   
ٌإال زيدا وإال زيد: 21يف طبعة املكتبة الثقافية؛ ص) 1( َّ ً  . 
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−  عىل أنه بدل منـه مـع جـواز "إال" جواز إتباعه ملا قبل 
 .نصبه عىل االستثناء

−  وجوب إجرائه عىل حسب ما يقتضيه العامل املذكور قبل 
 . "َّإال"

ً إما أن يكون تاما موجبا، وإما أن "َّإال"وبيان ذلك أن الكالم الذي قبل  − ً
ًيكون تاما منفيا، وإما أن يكون ناقصا، وال يكون حينئذ إال منفيا ً ً ً. 

: ًأن يذكر فيه املستثنى منه، ومعنى كونه ناقـصا: ً تاماومعنى كون الكالم السابق
ًإال يذكر فيه املستثنى منه، ومعنى كونه موجبا : ّأال يسبقه نفي أو شبهه، وشـبه النفـي: ُ

ًالنهي، واالستفهام، ومعنى كونه منفيا  . أن يسبقه أحد هذه األشياء: ّ
ًفإن كان الكالم السابق تاما موجبا وجب نصب االسم الواق  عـىل "إال"ع بعد ً

ً فزيدا "ًخرج الناس إال عمرا":  وقولك"ًقام القوم إال زيدا": االستثناء، نحو قولك
 "الناس" يف األول، و"القوم"وهو –مستثنيان من كالم تام لذكر املستثنى منه : ًوعمرا
 والكالم مع ذلك موجب لعدم تقدم نفي أو شبهه؛ فوجب نصبهام، وهذه هي -يف الثاين

 . وىلاألاحلالة 
ًوإن كان الكالم السابق تاما منفيا جاز فيه اإلتباع عـىل البدليـة أو النـصب عـىل  ً

مـستثنى مـن كـالم تـام لـذكر  :ٌ فزيـد"ٌما قام القوم إال زيد": االستثناء، نحو قولك
 النافيـة؛ فيجـوز فيـه "مـا"املستثنى منه، وهو القوم، والكالم مع ذلـك منفـي لتقـدم 
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 بالرفع؛ ألن املستثنى منه مرفـوع، وبـدل املرفـوع مرفـوع، "ٌزيدإال "اإلتباع؛ فتقول 
 . ، وهذه هي احلالة الثانية"ًإال زيدا": ٍوجيوز فيه عىل قلة النصب عىل االستثناء؛ فتقول

ًوإن كان الكالم السابق ناقصا، وال يكون إال منفيا، كان املستثنى عىل حسب ما  ً ُ
: يقتيض الرفع عىل الفاعلية رفعته عليها، نحو من العوامل؛ فإن كان العامل "إال"قبل 

: ، وإن كان العامل يقتيض النصب عىل املفعولية نصبته عليها، نحو"ما حرض إال عيل"
 وإن كان العامل يقتيض اجلر بحرف من حروف اجلر جررتـه بـه، "ًما رأيت إال عليا"

 .  وهذه هي احلالة الثالثة"ما مررت إال بزيد": نحو
 

َواملستثنى بسوى، وسوى، وسواء، وغري: قال ُ َ  . جمرور ال غري)1(ِ
االسم الواقع بعد أداة من هذه األدوات األربعة جيب جره بإضافة األداة : وأقول

 عـىل التفـصيل الـذي "إال"إليه، أما األداة نفسها فإهنا تأخذ حكم االسم الواقع بعد 
ًفإن كان الكالم تاما موجبا ن: سبق قام القوم غـري ": ًصبتها وجوبا عىل االستثناء، نحوً
ًوإن كان الكالم تاما منفيا أتبعتها ملا قبلها أو نصبتها، نحو. "زيد ُما يزورين أحد غري ": ً ٌ

ِغري األخيار":  أو"ِاألخيار ًوإن كان الكـالم ناقـصا منفيـا أجريتهـا عـىل حـسب . "َ ًّ
 . "ال تتصل بغري األخيار": العوامل نحو

   **    *  
                                                   

َبغري وسوى وسوى وسواء : 21يف طبعة املكتبة الثقافية؛ ص) 1( ُ ِ  . 



 
  

 

 207 

 

قام القوم خـال ": ُواملستثنى بخال، وعدا، وحاشا، جيوز نصبه وجره؛ نحو: قال
ٍحاشا بكرا وبكر" و"ًعدا عمرا وعمرو" و"ًزيدا، وزيد ْ َ ً" . 

االسم الواقع بعد أداة من هذه األدوات الثالثـة جيـوز لـك أن تنـصبه، : وأقول
ُأن هذه األدوات تستعمل أفعاال تارة، وتـستعمل : كوجيوز لك أن جتره، والرس يف ذل ً ًُ

َّحروفا تارة أخرى، عىل ما سبق، فإن قدرهتن ً ًأفعاال نصبت ما بعدها عىل أنه مفعول به،  ً
ًوالفاعل ضمري مسترت وجوبا، وإن قدرهتن حروفا خفضت ما بعدها عىل أنه جمرور هبا ًَّ. 

َّ املصدرية؛ فإن قدمت عىل واحدة "ام"وحمل هذا الرتدد فيام إذا مل تتقدم عليهن 
 املصدرية ال تدخل إال "ما" هذه وجب نصب ما بعدها؛ وسبب ذلك أن "ما"منهن 

 جيوز فيه نصب "قام القوم خال زيد": َّعىل األفعال؛ فهن أفعال البتة إن سبقتهن؛ فنحو
اهللا  و"زيد" ال جيوز فيه إال نصب "ًقام القوم ما خال زيدا":  وخفضه، ونحو"زيد"
 . علم أعىل وأ- سبحانه وتعاىل–

*    *    * 
 

 ًما االستثناء لغة واصطالحا؟ .1
 ما أدوات االستثناء؟ .2
 إىل كم قسم تنقسم أدوات االستثناء؟ .3
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 كم حالة لالسم الواقع بعد إال؟ .4
 متى جيب نصب االسم الواقع بعد إال؟ .5
 متى جيوز نصب االسم الواقع بعد إال وإتباعه ملا قبلها؟  .6
 ًا معنى كون الكالم تاما؟م .7
 ًما معنى كون الكالم منفيا؟ .8
 ِما حكم االسم الواقع بعد سوى؟ .9

 َكيف تعرب سواء؟ .10
 ما حكم االسم الواقع بعد خال؟  .11

*    *    * 
 

 تنـصب النكـرات بغـري تنـوين إذا بـارشت "ال"اعلـم أن ) "ال"باب : (قال
 . "ّال رجل يف الدار" :؛ نحو"ال"النكرة، ومل تتكرر 

ً فتنصب االسم لفظا أو "إن" النافية للجنس تعمل عمل "ال"اعلم أن : وأقول
 .ًحمال، وترفع اخلرب

 : ًوهي ال تعمل هذا العمل وجوبا إال بأربعة رشوط
أن يكون اسمها نكرة . 
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غري مفصول عنها، ولو باخلرب: ً أن يكون اسمها متصال هبا، أي. 
أن يكون خربها نكرة أيضا ً. 

 ال" أال تتكرر". 
املضاف إىل نكرة، : املفرد، والثاين: األول:  عىل ثالثة أنواع"ال"ثم اعلم أن اسم 

 .الشبيه باملضاف: والثالث
ًمـا لـيس مـضافا وال شـبيها ": أما املفرد يف هذا الباب، ويف بـاب املنـادى فهـو

 .  ومجع التكسري، ومجع املذكر السامل، ومجع املؤنث السامل فيدخل فيه املثنى،"باملضاف
ُوحكمه أنه يبنى عىل ما ينصب به، فإذا كان نصبه بالفتحة بني عىل الفتح، نحو ُ :

 بنـي -املثنى، ومجع املذكر الـسامل:  وذلك–وإن كان نصبه بالياء . "ال رجل يف الدار"
 وذلك –به بالكرسة نيابة عن الفتحة وإن كان نص. "لدارال رجلني يف ا": عىل الياء نحو

 . "ومال صاحلات الي":  بني عىل الكرسة نحو–مجع املؤنث السامل 
ال طالب علم ": وأما املضاف فينصب بالفتحة الظاهرة، أو بام ناب عنها، نحو

 . "ممقوت
 فمثل املضاف يف -"ما اتصل به يشء من متام معناه":  هو–وأما الشبيه باملضاف 

 . "ًال مستقيام حاله بني الناس":  ينصب بالفتحة، نحو:احلكم، أي
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ال يف الدار رجل ": ؛ نحو"ال"، ووجب تكرار )1(فإن مل تبارشها وجب الرفع: قال
ِال رجل يف الدار وال ": شئت قلت  جاز إعامهلا وإلغاؤها؛ فإن)2( فإن تكررت"وال امرأة َ

ٌال رجل يف الدار وال امرأة":  وإن شئت قلت"َامرأة ِ ٌ". 
ٌ أربعـة، وهـذا "إن" عمـل "ال"قد عرفت أن رشوط وجوب عمـل : وأقول

 .َّالكالم يف بيان احلال إذا اختل رشط من الرشوط األربعة السابقة

                                                   

ال تدل عىل نفي معنى اخلرب . "ليس"ال النافية للوحدة، أو ال النافية التي تعمل عمل : وتسمى حينئذ) 1(
ًعن اجلنس كله فردا فردا؛ داللة قاطعة ً دائام عىل احتامل أمرين، فإن -ً ال حتتمل معها أمرا آخر، وإنام تدلً

ًكان اسمها مفردا دلت عىل نفي معنى اخلرب عن فرد واحد؛ وإن كان اسمها مثنى أو مجعا دلت أيضا عىل  ً ً
 ّاحتامل أمرين، إما نفي معنى اخلرب عن املثنى فقط، أو عن اجلمع فقط، وإما نفيه عن كل فرد من اجلنس،

ًفداللتها عىل نفي معنى اخلرب حتتمل هذا، وحتتمل ذاك يف كل حالة، وليست نصا يف أمر واحد، كام يف ال  َّ
غري مثنى، : أي(ً مفردا "ال"تفيد هذه اجلملة التي يكون اسم –. ًال طائر موجودا: نحو. النافية للجنس
ال ": طائر كله، ولو قلنانفي وجود طائر واحد، ونفي وجود جنس ال: احتامل أمرين) وغري جمموع

 . ًطائران موجودين، وال طيور موجودة، الحتمل األمرين أيضا
ال التي ": ًومن أجل أهنا حتتمل نفي معنى اخلرب عن الفرد، الفرد الواحد إذا كان اسمها مفردا سميت

، )603- 1/601(النحو الوايف؛ . ً"الواحد أيضا":  أي"ال التي لنفي الوحدة"، أو "لنفي الواحد
 ) .  318-313(مغني اللبيب؛ 

 .  ال؛ بعد تكررت: زيادة : 21يف طبعة املكتبة الثقافية؛ ص) 2(
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:  وتكرارهـا، نحـو"ال" معرفة وجب إلغاء "ال"أنه إذا وقع بعد : وبيان ذلك
 إلغاؤهـا  وإذا فصل بني ال واسمها فاصل ما وجب كـذلك"ال حممد زارين وال بكر"

M  Ñ  :وتكرارها، نحو   Ð   Ï  Î    Í  Ì     Ë  ÊL ]فغـول)1(]47:الـصافات  :
 نافية مهملـة، وإذا تكـررت "ال"متعلق بمحذوف خرب مقدم، و: مبتدأ مؤخر، وفيها

   مل جيب إعامهلا، بل جيوز إعامهلا إذا استوفت بقية الرشوط، وجيوز إمهاهلا؛ فنقـول "ال"
ً الدار وال امرأةَال رجل يف": عىل اإلعامل : وتقول عـىل اإلمهـال  بفتح رجل وامرأة،"ِ

ٌال رجل يف الدار وال امرأة" ِ  .  برفع رجل وامرأة"ٌ
*    *    * 

 
  النافية للجنس؟ "ال"ما الذي تعمله  .1
  النافية للجنس؟"ال"ما رشوط وجوب عمل  .2
 إىل كم قسم ينقسم اسم ال؟ .3
  املفرد؟"ال"ما حكم اسم  .4
  واملنادى؟"ال" يف باب ما املفرد .5
ً إذا كان مضافا، أو شبيها به؟"ال"ما حكم اسم  .6 ً 

                                                   

 .  بسببها يسكرون وتنزع عقوهلم: ِعنها ينزفون. ليس فيها رضر ما كخمر الدنيا: ٌال فيها غول) 1(
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  النافية؟"ال"ما احلكم إذا تكررت  .7
  النافية معرفة؟"ال"ما احلكم إذا وقع بعد  .8
 ٌ واسمها فاصل؟ "ال"ما احلكم إذا فصل بني  .9

*    *    * 
 

، والنكرة املقصودة، والنكرة غري املفرد العلم: املنادى مخسة أنواعٍ) باب املنادى: (قال
 .  باملضاف)1(ُاملقصودة، واملضاف، والشبيه

: ًاملطلوب إقباله مطلقا، ويف اصطالح النحاة هو: املنادى يف اللغة هو: وأقول
ُأزيد، ": اهلمزة، نحو:  هي"يا"، وأخوات "املطلوب إقباله بيا، أو إحدى أخواهتا" َْ

ِأقبل  : نحو"أيا" و"ّ تفهمأي إبراهيم،":  نحو"أي"، و"ْ
ــا؟ ــك مورق ــجر اخلــابور مال ــا ش ًأي ِ ُِ َ ََ َ ُ ََ  

 
ًيف فلـــك مـــاخر يف الـــيم مـــشحونا  ُُ ْ َ ِّ ْ ٍْ ِ ٍ)2(  

                                                   

 .  ؛ واملشبه22يف طبعة املكتبة الثقافية، ص) 1(
َلنوع الكبري من اخلامن؛ واخلامنا: شجر اخلابور: املفردات) 2( شدة . حتزن بشدة: جتزع. نوع من البيلسان: َ

 . احلزن
ختاطب الشاعرة شجر البيلسان، متعجبة من إيراقه وإزهاره، فكأنه مل يشاركها حزهنا الشديد عىل : املعنى

 . وفاة أخيها
 .   خرب: ة، لسان العرب؛ ماد)64رقم (البيت لليىل بنت طريف، وهو يف مغني اللبيب؛ 
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 . "ُهيا حممد، تعال":  نحو"هيا"و
 : ثم املنادى عىل مخسة أنواع

 "ُيا حممد":  تعريف املفرد، ومثاله"ال"ُاملفرد العلم، وقد مىض يف باب  .1
َيا حممدون" و"ِيا فاطمتان" و"ِنيا حممدا" و"ُيا فاطمة"و يا " و"ُ

 . "ُفاطامت
ُالتي يقصد هبا واحد معني مما يصح إطالق لفظها : النكرة املقصودة؛ وهي .2 ُّ ٌ ٌ ُ

 . ً تريد واحدا بعينه"يا ظامل": عليه، نحو
ٌالتي يقصد هبا واحد غري معني، نحو قول : النكرة غري املقصودة؛ وهي .3

ًه ال يريد واحدا معينا، بل يريد كل من يطلق  فإن"ًيا غافال، تنبه": الواعظ ً
 ."غافل"عليه لفظ 

 . "يا طالب العلم، اجتهد": املضاف، نحو .4
ما اتصل به يشء من متام معناه، سواء أكان هذا : الشبيه باملضاف، وهو .5

يا ": ً أم كان منصوبا به، نحو"ًيا محيدا فعله": ًاملتصل به مرفوعا به، نحو
 ."ُيا حمبا للخري": ًجمرورا بحرف جر يتعلق به، نحو أم كان "ًحافظا درسه
 

: فأما املفرد العلم والنكرة املقصودة فيبنيان عىل الضم من غري تنوين؛ نحـو: قال
 .  والثالثة الباقية منصوبة ال غري"يا رجل" و"يا زيد"
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ُإذا كان املنادى مفردا، أو نكرة مقصودة فإنه يبنى عىل ما يرفـ: وأقول ً ع بـه؛ فـإن ً
ُكان يرفع بالضمة فإنه يبنى عىل الضمة، نحو  "ُيا رجل" و"ُيا فاطمة" و"ُيا حممد": ُ

ُ فإنه يبنى عىل – وذلك املثنى –وإن كان يرفع باأللف نيابة عن الضمة . "ُيا فاطامت"و
 -وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الـضمة. "ِ فاطمتانيا" و"يا حممدان": األلف، نحو
َيا حممدون": ُ فإنه يبنى عىل الواو، نحو–ملذكر السامل وذلك مجع ا ُ". 

ًوإن كان املنادى نكرة غري مقصودة، أو مضافا، أو شبيها باملضاف، فإنه ينـصب  ً ً
ًيـا كـسوال، أقبـل عـىل مـا "، و"ًيـا جـاهال، تعلـم": بالفتحة، أو ما ناب عنها، نحو

، "لرفعة، ثابر عىل السعييا حمب ا":  و"يا راغب املجد، اعمل له": ، ونحو"ينفعك
 ."ًيا حريصا عىل اخلري، استقم"، و"ًيا راغبا يف السؤدد، ال تضجر من العمل": ونحو

*    *    * 
 

 ًما املنادى لغة واصطالحا؟ .1
 ما أدوات النداء؟ .2
 . ِّمثل لكل أداة بمثال .3
 إىل كم قسم ينقسم املنادى؟ .4
 . ما املفرد؟ ومثل له بمثالني خمتلفني .5
 نكرة املقصودة مع التمثيل؟ما ال .6
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 ما الشبيه باملضاف؟  .7
 إىل كم نوع يتنوع الشبيه باملضاف مع التمثيل لكل نوع؟ .8
 ما حكم املنادى املفرد؟ .9

 ما حكم املنادى املضاف؟ .10
ًمثل لكل نوع من أنواع املنادى اخلمسة بمثالني، وأعرب واحدا منهام .11 ِّ . 

*    *    * 
 

ًاالسم، املنصوب، الذي يذكر بيانا لسبب : وهو)  أجلهاملفعول من: باب: (قال ُ ُ
ًقام زيد إجالال لعمرو": وقوع الفعل؛ نحو قولك َقصدتك ابتغاء معروفك" و"ٌ ِ". 

 هـو يف -"املفعول له" و"املفعول ألجله":  ويقال-املفعول من أجله: وأقول
ًاالسم املنصوب؛ الذي يذكر بيانا لسبب "عبارة عن : اصطالح النحاة  ."وقوع الفعلُ
 .  يشمل الرصيح واملؤول به"االسم": وقولنا

 :ًوال بد يف االسم الذي يقع مفعوال له من أن جيتمع فيه مخسة أمور
أن يكون مصدرا ً. 

 أن يكون قلبيا، ومعنى كونه قلبيا أال يكون داال عىل عمل مـن أعـامل ً َّ ً ًّ
 . "برض" و"قراءة": اجلوارح كاليد واللسان مثل

أن يكون علة ملا قبله ّ ِ . 
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أن يكون متحدا مع عامله يف الوقت ً . 
أن يتحد مع عامله يف الفاعل  . 

ًرضبت ابني تأديبا":  من قولك"ًتأديبا"ومثال االسم املستجمع هلذه الرشوط  ُ" 
، وهو متحد مع فإنه مصدر، وهو قلبي؛ ألنه ليس من أعامل اجلوارح، وهو علة للرضب

 . ً يف الزمان، ويف الفاعل أيضا"رضبت"
ٍالنـصب، واجلـر بحـرف مـن : وكل اسم استوىف هذه الرشوط جيوز فيه أمـران

َّحروف اجلر الدالة عىل التعليل كالالم َّ ّ . 
ٍواعلم أن لالسم الذي يقع مفعوال ألجله ثالث حاالت ً : 

أن يكون مقرتنا بأل ً . 
مضافا أن يكون ً . 
  ًأن يكون جمردا من  . ومن اإلضافة"أل"َّ

ّويف مجيع هذه األحوال جيوز فيه النصب واجلر بحرف اجلر، إال أنه قـد يـرتجح  ّ
 . أحد الوجهني، وقد يستويان يف اجلواز

ُفإن كان مقرتنا بال فاألكثر فيـه أن جيـر بحـرف جـر دال عـىل التعليـل، نحـو ً :
ُ ويقل نصبه"ُرضبت ابني للتأديب" ُّ. 

َّوإن كان مضافا جاز جوازا متساويا أن جير باحلرف، وأن ينصب، نحو ُ ً ً َزرتك ": ً ُ ُْ
ِحمبة أدبك ِزرتك ملحبة أدبك":  أو"َّ ُ" . 
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ًوإن كان جمردا من  ُقمـت ":  ومن اإلضافة، فاألكثر فيه أن ينصب، نحـو"أل"َّ ُ
 .  ويقل جره باحلرف، واهللا أعلم"ًإجالال لألستاذ

    **    * 
 

 ما املفعول ألجله؟ .1
 ًما الذي يشرتط يف االسم الذي يقع مفعوال ألجله؟ .2
 ًكم حالة لالسم الواقع مفعوال ألجله؟ .3
 ما حكم املفعول له املقرتن بأل واملضاف؟ .4
ًمثل بثالثة أمثلة للمفعول ألجله برشط أن يكون األول مقرتنا بأل، والثاين  .5 ِّ

ًمضافا، والثالث جمردا من أل  واإلضافة، وأعرب كل واحد منها، وبني يف كل ً
 . مثال ما جيوز فيه من الوجوه مع بيان األرجح إن كان

*    *    * 
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ِاالسم، املنصوب، الذي يذكر لبيان من فعل معه : وهو) باب املفعول معه: (قال ُ
 . "ْاستوى املاء واخلشبة" و" جاء األمري واجليش": الفعل، نحو قولك

االسم، الفضلة، املنصوب بالفعل أو مـا ": املفعول معه عند النحاة هو: وأقول
ُّفيه معنى الفعل وحروفه، الدال عىل الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، املسبوق بواو 

ًتفيد املعية نصا ّ" . 
َّ يشمل املفرد، واملثنى، واجلمع، واملذكر، واملؤنث، واملراد بـه "االسم": فقولنا

 .لرصيح دون املؤول، وخرج عنه الفعل، واحلرف، واجلملةاالسم ا
ً معناه أنه ليس ركنا يف الكالم؛ فليس فاعال، وال مبتـدأ، وال "الفضلة": وقولنا ً

 ."اشرتك زيد وعمرو": ًخربا، وخرج به العمدة، نحو
 يدل عىل أن العامل "املنصوب بالفعل، أو ما فيه معنى الفعل وحروفه": وقولنا
 :  معه عىل رضبنييف املفعول

حرض األمري واجليش":  الفعل، نحو" . 
 االسم الدال عىل معنى الفعل املشتمل عىل حروفـه، كاسـم الفاعـل يف 

 . "األمري حارض واجليش": نحو
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 خيرج به االسم املسبوق بواو "املسبوق بواو هي نص يف الداللة عىل املعية": وقولنا
ًليست نصا يف الداللة ع ٌحرض حممد وخالد": ىل املعية، نحوّ ٌ")1( . 

 : واعلم أن االسم الواقع بعد الواو عىل نوعني
 . ُما يتعني نصبه عىل أنه مفعول معه .1
 . ًما جيوز نصبه عىل ذلك وإتباعه ملا قبله يف إعرابه معطوفا عليه .2
أما النوع األول فمحله إذا مل يصح ترشيك ما بعد الواو ملا قبلها يف احلكـم،  −

َأنا سائر واجلبل": ونح ِذاكرت واملصباح":  ونحو"َْ  فإن اجلبل ال يصح "ُ
ِّترشيكه للمتكلم يف السري، وكذلك املصباح ال يصح ترشيكه للمـتكلم يف  ِّ

 . "ُاستوى املاء واخلشبة": َّاملذاكرة، وقد مثل املؤلف هلذا النوع بقوله
: ها يف احلكم نحوُوأما الثاين فمحله إذا صح ترشيك ما بعد الواو ملا قبل −

ٌحرض عيل وحممد" ٌّ  عىل أنه مفعول معه، وجيوز "حممد" فإنه جيوز نصب "َ
ً؛ ألن حممدا جيوز اشرتاكه مع عيل يف "عيل"رفعه عىل أنه معطوف عىل 

َاحلضور، وقد مثل املؤلف هلذا النوع بقوله َجاء األمري واجليش": ّ ُ َ" . 

                                                   
 .  واو عطف: الواو هنا) 1(
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 ما املفعول معه؟ .1
  هنا؟ما املراد باالسم .2
لة؟ .3 ْ  ما املراد بالفض
 ما الذي يعمل يف املفعول معه؟ .4
 إىل كم قسم ينقسم املفعول معه؟ .5
 مثل للمفعول معه الذي جيب نصبه بمثالني؟ .6
 .مثل للمفعول معه الذي جيوز نصبه وإتباعه ملا قبله بمثالني .7
 . أعرب املثالني اللذين يف كالم املؤلف، وبني يف كل مثال منهام من أي نوع هو .8

**    *     
ُ وأخواهتا، فقد تقدم ذكرمهـا يف "إن"ِ وأخواهتا، واسم "كان"ُوأما خرب : قال َّ ِ

 . َّاملرفوعات، وكذلك التوابع؛ فقد تقدمت هناك
 وأخواهتـا، وتـابع "كان" وأخواهتا، وخرب "إن"من املنصوبات اسم : وأقول

ُاملنصوب، وقد تقدم بيان ذلك يف أبوابه؛ فال حاجة بنا إىل إ  . عادة يشء منهَّ
*    *    * 
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1 

 خمفـوض )3( املخفوضـات ثالثـة أنـواع)2()املخفوضات من األسـامء: باب: (قال
 .باحلرف، وخمفوض باإلضافة، وتابع للمخفوض

االسم املخفوض عىل ثالثة أنواع؛ وذلك ألن اخلافض له إمـا أن يكـون : وأقول
بياهنا يف أول الكتاب، والتي سيذكرها املؤلف بعد ًحرفا من حروف اخلفض التي سبق 

 فإنه جمرور بعىل، وهـو "ٍأشفقت عىل خالد":  من قولك"خالد": ذلك، وذلك نحو
 .حرف من حروف اخلفض

نسبة الثاين : ٍوإما أن يكون اخلافض لالسم إضافة اسم قبله إليه، ومعنى اإلضافة
 فإنـه خمفـوض بـسبب "ٍمـدجاء غـالم حم":  من قولك"حممد": لألول، وذلك نحو

 .  إليه"غالم"إضافة 
ًوإما أن يكون اخلافض لالسم تبعيته السم خمفوض؛ بأن يكون نعتـا لـه، نحـو ٍ ُ :

ِأخذت العلم عن حممد الفاضل":  من قولك"الفاضل" ٍ : ً أو معطوفـا عليـه، نحـو"ُ

                                                   

 . املجرورات: املخفوضات) 1(
، ويف طبعة املكتبة )179ص(، ط دار الكتب العلمية )300ص(الذي يف جمموع مهامت املتون، ط احللبي ) 2(

 .  باب خمفوضات األسامء): 23ص(الثقافية؛ 
 .   ٍأقسام: يف الطبعات الثالثة) 3(
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ٍمررت بمحمد وخالد":  من قولك"خالد"  أو غري هذين من التوابـع التـي سـبق "ٍ
 . اذكره

*    *    * 
ُمـا خيفـض بمـن، وإىل، وعـن، وعـىل، ويف، : فأما املخفوض باحلرف فهو: قال

ِورب، والباء، والكاف، والالم وحروف ِ القسم، وهي)1(ِ َ الواو، والباء، والتاء، وبـواو : َ
ُرب، وبمذ، ومنذ ُْ ُ َُّ . 

ٍاملخفوض بحرف من حروف اخلفـض؛ : َّالنوع األول من املخفوضات: وأقول ُ
 :روف اخلفض كثريةوح

 –ّاالبتداء، وجتر االسم الظاهر واملضمر، نحو قولـه :  ومن معانيها"من"منها 
)   M :-تعاىل    '   &L ]7:األحزاب. [ 

ًاالنتهاء، وجتر االسم الظاهر واملضمر أيـضا، نحـو :  ومن معانيها"إىل"ومنها 
ـــه  %&  M  :- تعـــاىل–قول   $  #    "  !L ]ـــه] 47:فـــصلت ¡M : وقول   �  

     £   ¢L ]48:املائدة.[ 

                                                   

؛ وطبعة املكتبة )197ص(َّ، ط دار الكتب العلمية؛ )300ص(ّ املتون؛ ط احللبي؛ الذي يف جمموع مهامت) 1(
 .  ِوبحروف): 23ص(الثقافية؛ 
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ً ومن معلنيها املجاوزة، وجتر االسم الظاهر والضمري أيـضا، نحـو "عن:ومنها 
M    b  a :- تعاىل –قوله    `  _  ^L ]وقوله] 18:الفتح:M   ã  â  á  à 

  åäL ]119:املائدة .[ 
ًاالستعالء، وجتر االسم الظـاهر والـضمري أيـضا، :  ومن معانيها"عىل"ومنها 

] )M Y)1 :-تعاىل–نحو قوله    Z   )2(  ]  \   L  ]22:املؤمنون . [ 
ًالظرفية، وجتر االسم الظاهر والـضمري أيـضا، نحـو :  ومن معانيها"يف"ومنها 

M   z   :-تعاىل–قوله    y   xL ]وقولـه] 22:الذاريات: M   Ï  Î    Í  Ì     Ë  Ê

  Ñ   ÐL ]3( ]47:الصافات(. 
: التقليل، وال جتر إال االسم الظاهر، نحـو قولـك:  ومن معانيها"رب"ومنها 

ُرب رجل كريم لقيته" ٍ ٍ" . 
ًالتعدية، وجتر االسم الظاهر والضمري مجيعا، نحو :  ومن معانيها"الباء"ومنها 

ــه  ــاىل–قول M  Ó   Ò :-تع   L ]وقولــه] 86:اإلرساء:M   b   a  L 
 . )4( ]20:البقرة[

                                                   

 . وعىل اإلبل منها: وعليها) 1(
 . ُّالسفن: ُالفلك) 2(
 . ْليس فيها رضر ما كخمر الدنيا: "ٌال فيها غول") 3(
ِإين ليحزنن(: -تعاىل–ّومن جر الضمري قوله ) 4( ُ ُ ْ َ َ ِّ ِي أن تذهبوا بهِ ِ ْ ُْ َ َ  .  ]13:يوسف[ )َ
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– جتر إال االسم الظاهر، نحو قوله التشبيه، وال:  ومن معانيها"الكاف"ومنها 

¡          M :-تعاىل   �   ~L ]35:النور .[ 
االستحقاق وامللك، وجتر االسم الظاهر واملضمر :  ومن معانيها"الالم"ومنها 

M   ²± :-سبحانه وتعاىل–ًمجيعا، نحو قوله    °   ¯  ®   ¬  «L ]1:احلديد [. 
M          U  T :وقولـــــــه   S   RQ   P     O  N  X   W   V L ] آل

 ]. 189:عمران
 وقد تكلمنا عليهـا –الباء، والتاء، والواو :  وهي–ومنها حروف القسم الثالثة 

 . منهًكالما مستوىف يف أول الكتاب؛ فال حاجة بنا إىل إعادة يشء 
َّرب"واو : ومنها  :  ومثاهلا قول امرئ القيس"ُ

ُوليل كموج البحر أرخى سدوله ْ َ َْ َُ َ ِ َُ ْ َ ِْ ٍ)1(..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
 : ًوقوله أيضا

                                                   
 : ومتامه) 1(

ِ      عيل بـأنواعِ الـهموم ليبتلـي   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. َِ ْ ََ ُِ ُْ َ َّ َ 
ليخترب : ليبتيل. ّمجع هم، وهو احلزن: اهلموم. إسدال السرت وغريه: اإلرخاء. أستاره: سدوله: املفردات

 . زعما عندي من الصرب أو اجل
ًيف كثري من الليايل أكون منفردا؛ ال أنيس معي عندما يظلم الليل، ويرخي ظالمه احلالك : املعنى؛ يقول

َّعيل، وعىل الكون؛ لريى ما عندي من الشجاعة واجلرأة، وعدم اخلوف بام يظهر من اهلول، وأسباب  ّ
 . الفزع

 ). 104-102ص(رئ القيس؛ فتح الكبري املتعال؛ إعراب املعلقات العرش الطوال؛ معلقة ام
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ة خذر ال يرام خباؤها َ َوبيض َ َُ ِ ِ ُِ ُ ٍْ ْ)1(.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
ُمنذ" و"ُمذ"ومنها  ْ َ وجيران األزمان، ومها يدالن عىل معنى "ُ َ َّْ َِ ْمن"ُ  إن كان ما "ِ

ِما رأيته مذ يوم": ًبعدمها ماضيا، نحو ْ ُ ٍما كلمته منذ شهر"، و"ِ اخلميسُْ ْ ُ ّْ ُُ ، ويكونـان "ُْ
ً إن كان ما بعدمها حارضا، نحو"ِيف"بمعنى  ال ألقـاه منـذ " و"ُال أكلمه مذ يومنا": ْ
 . "يومنا

ً فعل، أو كان االسم الذي بعدمها مرفوعـا فهـام "منذ" أو "مذ"فإن وقع بعد 
ِاسامن ْ. )2( 

*    *    * 
ُوأما ما خيفض با: قال ْ ُ َإلضافة؛ فنحو قولكَّ ٍغالم زيد": ِ ُ مـا : ِ وهو عىل قسمني"ُ

 : ُيقدر بالالم، وما يقدر بمن؛ فالذي يقدر بالالم؛ نحو

                                                   
 : ومتامه) 1(

ِ      متتعت من هلو هبا غري معجل   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. َ ْ ُْ َْ َ ٍَ َْ ِ ُ َّ َ 
َّبيت الشعر؛ وهو ما : اخلباء. ال يطلب، وال يقصد: ال يرام. اهلودج: اخلدر. املرأة:  املفردات؛ البيضة

 . ُّتفعت هبا مع التلذذان: َّمتتعت. كان عىل عمودين أو ثالثة
 . غري خائف من أحد: متعجل، وأرادغري : غري معجل. اللعب: َّاللهو

َّرب امرأة بيضاء خمدرة مكنونة ال تربز للشمس، وال تظهر للناس، وال يصل إليها أحد : املعنى؛ يقول َّ
 . لعزها وصيانتها، وصلت إليها، ومتتعت هبا غري خائف من أحد، وقد فعلت ذلك مرات

 ). 73 -72ص(املرجع نفسه؛ 
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ٍغالم زيد" خـاتم " و"باب سـاج" و"ثوب خز": ُ والذي يقدر بمن؛ نحو"ُ
 . )1("حديد

املخفـوض باإلضـافة، وهـو عـىل ثالثـة : القسم الثاين من املخفوضات: وأقول
 :  املؤلف منها نوعنيأنواع، ذكر

 ْمن" ما تكون اإلضافة فيه عىل معنى". 
ما تكون اإلضافة فيه عىل معنى الالم َّ . 
 يف" ما تكون اإلضافة فيه عىل معنى" . 

ْمن"أما ما تكون اإلضافة فيه عىل معنى  ُ فـضابطه"ِ ًأن يكـون املـضاف جـزءا : ُ
ٍجبة صوف" :ًوبعضا من املضاف إليه،ي نحو  فإن اجلبة بعض الصوف وجزء منـه، "ُ

 . وكذا أمثلة املؤلف
ًأن يكون املضاف إليه ظرفا : ُ فضابطه"يف"وأما ما تكون اإلضافة فيه عىل معنى 

M  9 : -تعاىل–للمضاف، نحو قوله    8   7L ]فإن الليل ظرف للمكر، ] 33:سبأ
 . ووقت يقع املكر فيه

معنى الالم؛ فكل ما ال يصلح فيه أحـد النـوعني وأما ما تكون اإلضافة فيه عىل 
 ."ُحصري املسجد" و"ِغالم زيد": املذكورين، نحو

*    *    * 
                                                   

 .  واهللا أعلم) 197ص(، ط دار الكتب العلمية؛ )300ص(َّجمموع مهامت املتون؛ ط احللبي؛ : زاد يف) 1(
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وقد ترك املؤلف الكالم عىل القسم الثالث من املخفوضـات، وهـو املخفـوض 
ًبالتبعية، وعذره يف ذلك أنه قد سبق القول عليه يف آخر أبواب املرفوعات مفصال، واهللا  َ ُ َُّ ّ

 .أكرم أعلم، وأعز و-بحانه وتعاىل س–
*    *    * 

 
 عىل كم نوع تتنوع املخفوضات؟ .1
َّمن، عن، يف، رب، الكاف، الالم؟ وما : ما املعنى الذي تدل عليه احلروف .2 َّ ْ ُْ

َّالذي جيره كل واحد منها؟  ُّ ُ َ 
ٍمثل بمثالني من إنشائك السم خمفوض بكل واحد من احلروف .3 عىل، الباء، : َ

 .واو القسمإىل، 
 . عىل كم نوع تأيت اإلضافة؟ مع التمثيل لكل نوع بمثالني .4
 .؟ مع التمثيل"من"ما ضابط اإلضافة التي عىل معنى  .5
 .؟ مع التمثيل"يف"ما ضابط اإلضافة التي عىل معنى  .6

*    *    * 
 من شـهر 27ليلة اخلميس (وقد كان الفراغ من كتابة هذا الرشح يف ليلة القدر 

 علينا من بركاته، آمـني، واحلمـد هللا -تعاىل–أعاد اهللا )  من اهلجرة1353رمضان سنة 
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َّرب العاملني، وصالته وسالمه عىل صفوة الصفوة من خلقه أمجعني، وعىل سـادتنا آلـه 
َّوصحبه والتابعني، وال عدوان إال عىل الظاملني، والعاقبة للمت  . قنيُ


